
 األمن املايئ والغذايئ للسعودية

 قضايا واسرتاتيجيات
 

 

 

 

  



  

      2 

  



 

      3  

  



  

      4 

 المحتويات

 

 .5 مقدمة 

 .6 الملخص التنفيذي 

  المحور األول: البرنامج الوطني للحد من الَفْقد والهدر

 في الغذاء بالسعودية
9 

  23 2030المحور الثاني: الثروة الحيوانية والتنمية ورؤية 

  المحور الثالث: الشهادة السعودية للممارسات الزراعية

 الجيدة

 "SAUDI G.A.P" 

37 

  المحور الرابع: زراعة النخيل وإنتاج وتسويق التمور في

 السعودية
49 

  ر واالعتداء على البيئة في المحور الخامس: التصحُّ

 السعودية
65 

  المحور السادس: مستقبل الموارد المائية واستدامتها

 2030ة في ضوء رؤي
76 

  المحور السابع: األمن الغذائي والدوائي: الواقع

 والتحديات والرؤية المستقبلية
95 

 105 الخاتمة 

 

  



 

      5  

 

 

 مقدمة

انطالًقا من االهتمام بمختلف القضايا التي تهم  نمناا القمرار وتتعلمق بالشم   

العام للمجتمع السعودي، عقد ملتقى أسبار عدة ندوات حوارية افتراضية لمناقشمة 

ضع المائي والغذائي في المملكة. وقد قدمت النقاشات العديمد ممن المقترحمات الو

والتونيات التي يمكن أ  تسه  في تحقيق األمن فمي همذين الجمانبين، ممع التر يمز 

 على بذل الجهود الواجب اتخاذها لتحقيق ذلك في القطاعات ذات الصلة.

اء ملتقمى أسمبار ويعرض التقرير الحمالي الالنمة مما انتهمت إليمش نقاشمات أعضم

حول القضمايا واالسمتراتيجيات المتعلقمة بماألمن الممائي والغمذائي للسمعودية  حيمث 

يشتمل على ملخمص تنفيمذي وسمتة محماور، تناولمت بالتحليمل وعلمى التموالي قضمايا: 

البرنامج الوطني للحد من الَفْقد والهدر فمي الغمذاء، والثمروة الحيوانيمة والتنميمة فمي 

"، Saudi G.A.Pشهادة السعودية للممارسات الزراعية الجيمدة "  وال2030ضوء رؤية 

 ما ت  تنماول قضمية زراعمة النخيمل وإنتماج وتسمويق التممور فمي السمعودية، و مذلك 

ر واالعتمداء علمى البيئمة وسمبل مواجهتهما، فضماًل عمن التطمر  لقضمية  قضية التصحُّ

 .2030مستقبل الموارد المائية واستدامتها في ضوء رؤية 

 

 . فهد العرابي الحارثيد  

 رئيس ملتقى أسبار
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 الملخص التنفيذي

يعرض هذا التقرير الالنة ما انتهت إليش نقاشمات أعضماء ملتقمى أسمبار حمول 

األمن المائي والغذائي للسمعودية وذلمك ممن جوانمب عمدة، تحماول فمي مجملهما أ  

ألمممن موضممع توضمما القضممايا واالسممتراتيجيات ذات الصمملة بمعالجممة أبعمماد جممانبي ا

 اهتمام التقرير.

وتناول المحور األول البرنامج الوطني للحد من الَفْقد والهدر فمي الغمذاء، وتم  

في همذا اططمار اطشمارة إلمى أ  السمبب المرئيس ططمال  همذا البرنمامج همو تفشمي 

ظمماهرة فقممد وهممدر الغممذاء، ويهممد  البرنممامج إلممى تقليممل ومحانممرة  ثممار ذلممك فممي 

واالجتماعيممة والبيئيممة.  ممما يسممعى البرنممامج المموطني للحممد مممن  النممواحي االقتصممادية

ممن المالل اسمتغالل المموارد  2030همدا  رؤيمة أ لتحقيمقالفقد والهمدر فمي الغمذاء 

الطبيعية عن طريق إتباا أحدث المعايير والتجمار  الدوليمة  وبمما ممن شم نش تقلميص 

  الحقيقمي للمشمكلة، الكميات المفقودة والمهدرة في الغذاء، والتعمرُّ  علمى الحجم

ومحاولة إيجاد الحلول الممكنمة لهما. وفمي ضموء ذلمك فقمد تم  توضميا العالقمة بمين 

الفقد والهدر للغذاء، والثقافة والعادات االجتماعيمة و مذلك المسمتوال االقتصمادي 

وعالقتها بمشكلة فقمد وهمدر الغمذاء، أيضماً فقمد تم  التطمر  لمشمكلة فقمد وهمدر 

نتمماج، بجانممب الَفْقممد فممي المنتجممات الزراعيممة، وأهميممة تعزيممز الغممذاء بممين اطدارة واط

القدوة في المجتمع للحمد ممن المشمكلة، واألسمر المنتجمة ودورهما فمي همذا الصمدد، 

و يفية االستفادة من بقايا ونفايات المنازل  آلية مهممة للحمد ممن مشمكلة الفقمد 

 والهدر في الغذاء.

  وجماء 2030يمة والتنميمة فمي ضموء رؤيمة أما المحور الثاني فتناول الثروة الحيوان

مق منجمزات تنمويمة  ا، حقَّ االهتمام بقطاا الثروة الحيوانية  ونش قطاٌا حيويٌّ مه  جدًّ

ممدت لممدال منسمموبيش البممرات ترا ميممة،  ممما واجممش عممدًدا مممن التحممديات والجمموانا  وتولَّ

ب عليها حتى حظمي بتقمدير المنظممات العالميمة، مثمل: احممى الم وادي استطاا التغلُّ

المتصممدا، وإنفلممونزا الطيممور، و.يرهممار. لكممن ور.مم  الجهممود المميممزة التممي يقمموم بهمما 

ل إلممى قطمماا مسممتدام، إال أنممش يواجممش بعمم   المسمملولو  عممن هممذا القطمماا للتحمموُّ

التحديات التي تستلزم التعامل معها بواقعية. وقد ت  في هذا السميا  اطشمارة إلمى 

بالتنميمممة، ومحمممددات أهميمممة قطممماا الثمممروة تطمممور الثمممروة الحيوانيمممة فمممي عالقتهممما 

الحيوانية، وواقمع احتياجمات السمعودية ممن اللحموم وممدال الهمدر منهما، وسياسمات 

وإجراءات تنمية الثروة الحيوانية في المملكة، وبرامج دع  قطماا الماشمية فمي ضموء 

الخطة الوطنيمة لتطموير القطماا، والعيمادات البيطريمة المتنقلمة  نمموذج للمشماريع 

مميزة لقطاا الثمروة الحيوانيمة، وممدال التنسميق بمين الجهمات ذات العالقمة بتنميمة ال

 الثروة الحيوانية في المملكة.

واهمممت  المحمممور الثالمممث بالشمممهادة السمممعودية للممارسمممات الزراعيمممة الجيمممدة 

"Saudi G.A.Pرفمع  بهمد  السمعودية "، والتي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة

 فاءة القطاا الزراعي، بالتر يز على األساليب العلمية في اطنتاج والتسويق، وتعزيمز 

ر الشممهادة شمبكة محليممة تممرب  ثقمة المسممتهلك فمي  المنتجممات الوطنيممة. أيًضما تمموفا

https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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المزارعين وأنحا  العالمات التجارية في مجمال إنتماج األ.ذيمة اةمنمة وتوزيعهما، مما 

ممع مصممدره،  يطمممئن المسممتهلكين. وتغطممي الشممهادة سممالمة الغممذاء وإمكانيممة تتبُّ

ا األحيممائير، ونممحة العمماملين وسممال مته  ورعممايته ، والبيئممة ايشمممل ذلممك التنمموُّ

وسالمة الحيوانات. وت  اطشارة في همذا اططمار إلمى التحمديات المتوقعمة عنمد البمدء 

 في تطبيق الشهادة السعودية للممارسات الزراعية.

وسممل  المحممور الرابممع الضمموء علممى زراعممة النخيممل وإنتمماج وتسممويق التمممور فممي 

مممن نممواحي اقتصممادية السممعودية انطالقمماً مممن أ  المملكممة تهممت  بالنخيممل والتمممور 

متعممددة وتعمممل علممى دعمم  وتشممجيع القطمماا الخمماه لالسممتثمار فممي هممذا المجممال 

اقتصمادياً. وعليمش فقمد تم  تنماول  2030للمساهمة في تحقيق أهدا  رؤيمة المملكمة 

نبذة تعريفية عن عدد أشجار النخيل وإنتاج التممور فمي السمعودية،  مما تم  مناقشمة 

ي زراعمة النخيمل باسمتهالل الميماه الجوفيمة المتزايمد، عالقة التوسع في االستثمار ف

فضممماًل عمممن التسمممويق المممدااللي والخمممارجي للتممممور السمممعودية ومعوقاتمممش، و مممذلك 

معوقات زراعة النخيمل وسمبل التغلمب عليهما، وجهمود دعم  إنتماج وتسمويق التممور، 

 ودور الجمعيات التعاونية فيمما يخمص االسمتثمار فمي زراعمة النخيمل،  مذلك فقمد تم 

 تناول جدوال الصناعات التحويلية المرتبطة بالتمور وسبل تنميتها.

ر واالعتمممداء علمممى البيئمممة فمممي  ور مممز المحمممور الخمممامس علمممى موضممموا التصمممحُّ

ر يعد أحمد التحمديات البيئيمة التمي تواجمش المملكمة، وتبمذل  السعودية  باعتبار أ  التصحُّ

فمي  2030ممع رؤيمة المملكمة المملكة جهوًدا حثيثة في مكافحتش بآليات عدة اتسماقاً 

سعيها نحو تحقيق استدامة بيئية. فعلى الر.  مما تزالر بش األراضي السمعودية ممن 

ل القاعممدة األساسممية القتصممادها  الممموارد الطبيعيممة الغنيممة والمتنوعممة التممي تشممكا

ومعيشة سكانها، إال أ  تلك الموارد بدأت تتصُف بالهشاشمة نتيجمة لظمرو  بيئيمة 

اخ الجمما  وشممبش الجمما  والتربممة .يممر الخصممبة فممي معظمم  الحمماالت، قاسممية مممن المنمم

ال إلمى انتشمار ظماهرة  وأنبحت همذه المموارد ُتعماني ممن تمدهور  بيمر  األممر المذي أدَّ

ر  ما يستدعي بدوره وجود  ليات عملية لمواجهة الظاهرة.  التصحُّ

 فممممي المائيمممة واسمممتدامتها واهمممت  المحمممور السمممادس بمسمممتقبل المممموارد

  حيممث يعممد موضمموا الميمماه فممي المملكممة موضمموا 2030ة فممي ضمموء رؤيممة السممعودي

مه ٌّ للغاية، ومع هذا ل  يحظ في العقود الماضية بما يستحقش من اهتممام وعنايمة 

سواء على المستوال الرسمي أو المستوال الفردي بين أفراد المجتمع. والمالحظ أ  

عادهمما يمرتب  بُشمما مشمكلة الميماه فممي المملكمة هممي مشمكلة مزدوجمة  ممو  أحمد أب

المصادر بينما البعد اةالر يتعلق بارتفاا االستهالل. وقمد تم  التطمر  فمي إطمار همذا 

المحور إلى واقع وأبعاد المشكلة والمتغيرات الملثرة على مستقبل الموارد المائيمة 

واسممتدامتها فممي السممعودية، والعالقممة بممين الفمم  اسممتهالل الميمماه وإمكانيممة 

تمرار فممي المحافظممة علممى المخممزو  االسممتراتيجي للميمماه اسممتدامتها، وسممبل االسمم

الجوفيمة، ومممدال جمدوال التفكيممر فممي المصمادر التقليديممة للميماه، بجانممب إدارة الطلممب 

 على المياه في السعودية  توجش استراتيجي.

وأاليممراً فقممد تنمماول المحممور السممابع الواقممع والتحممديات والرؤيممة المسممتقبلية 

الممدوائي  بممالنظر إلممى أ  مفهمموم األمممن لمم  يعممد فممي المرتبطممة بمماألمن الغممذائي و
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المجتمعات المعانرة يقتصر على جوانب بعينها،  ما  ا  في شكلش التقليمدي ير مز 

على الجانب السياسي المتعلق باستقرار الدول، أو األمن الجنمائي المتعلمق بمكافحمة 

لمم  تكممن  الجريممة واطرهمما   فقممد أنممبا مفهمموم األمممن يمتممد ليشمممل أبعمماداً أالممرال

موضع اهتمام ملحوظ في السابق بمما فمي ذلمك األممن الغمذائي والمدوائي. وقمد تم  

التر يز في هذا الجانب على أبعاد عدة تضممنت: التعريمف بماألمن الغمذائي ومرتكزاتمش 

األساسية، واليارات السعودية لألمن الغذائي، واألمن الغذائي وتفعيل مبمدأ اطدارة 

والتدابير الالزممة لتحقيمق األممن الغمذائي السمعودي، فضماًل المتكاملة لموارد المياه، 

 عن األمن الدوائي وجهود السعودية لتحقيقش.

ومن الجدير بالذ ر أنش قد ت  اطشارة في بداية  مل محمور ممن المحماور المواردة 

بمممالتقرير إلمممى أهممم  التونممميات المستخلصمممة،  مممما تممم  تضممممين  مممل محمممور الالنمممة 

برز األفكمار التمي تمثمل منطلقمات رئيسمة لفهم  وتحليمل للنقاشات الواردة بش نش وأ

 البعد الذي يتناولش المحور.
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 المحور األول
 البرنامج الوطني للحد من الَفْقد والهدر 

 في الغذاء بالسعودية

 

 

 المحاور:

 التونيات. •

 العالقة بين الفقد والهدر للغذاء. •

 ي الغذاء.التعريف بالبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر ف •

 الثقافة والعادات االجتماعية وعالقتها بمشكلة فقد وهدر الغذاء. •

 المستوال االقتصادي لألفراد وعالقتش بمشكلة فقد وهدر الغذاء. •

 مشكلة فقد وهدر الغذاء بين اطدارة واطنتاج. •

 الَفْقد في المنتجات الزراعية. •

 .تعزيز القدوة في المجتمع للحد من مشكلة فقد وهدر الغذاء •

 األسر المنتجة ودورها في الحد من مشكلة فقد وهدر الغذاء. •

 االستفادة من بقايا ونفايات المنازل  آلية للحد من مشكلة فقد وهدر الغذاء. •

 المشار و :

الورقة الرئيسة والتعقيب: أ. زيد الشبانات امدير البرنامج الوطني للحد من الفقمد  •

 شاري النعي ، أ. فائزة العجروش.والهدر في الغذاءر، د. الالد الفهيد، د. م

 من أعضاء ملتقى أسبار. نخبةالمتدااللو :  •

 إدارة الحوار:

 أ. علياء البازعي •
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  التونيات

العمممل علممى سممنا القمموانين الخانممة بهممدر الغممذاء مممن الممالل  .1

 المرجوة الفائدة لتحقيق وتفعيلها ،تشريعات تنظيمية مفصلة

 .في الحد من المشكلة

تسهيالت مالية وإجرائية للقطماا الخماه  بشنشماء القيام بمنا  .2

مصانع ذات معايير عالمية، يت  فيها إقامة مهرجانمات سمنوية 

سمممواء للتممممور أو الحمضممميات والخضمممراوات، و مممذلك األلبممما  

 التي الخسائرواألجبا ، للمساهمة في الحّد من هدر األ.ذية أو 

 ممن والحمد النقمل، أو التعبئمة أو التجهيمز فمي األالطماء تسببها

 .مكملة .ذائية منتجات أو أسمدة إلى بتحويلها البيئي التلوث

أ  يت  تحفيز القطاا الخاه للقيام بدوره الوطني بالمسلولية  .3

االجتماعية حول المشار ة الفاعلة عن أهمية الحد من ظاهرة 

الهمدر والفقمد الغمذائي بالتنسميق ممع الجهمات المعنيمة بهمذه 

 .المشاريع الوطنية

ع على منا ترااليص إنشاء جمعيمات حفمظ النعممة، وال التشجي .4

سمميما أ  الكثيممر مممن المنمماطق والمحافظممات ال يتمموافر فيهمما 

 .جمعيات متخصصة لحفظ النعمة

تفعيل دور وسائل اطعمالم ومواقمع التوانمل االجتمماعي فمي  .5

نشمر ثقافمة حفمظ النعممة وتبمادل الخبمرات، ونشمر الطمر هممدر 

 الطعام. 
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  والهدر للغذاء.العالقة بين الفقد 

مما الشك فيش أ  الغذاء في نموره المختلفمة فمي حمال َفْقمد جمزء منمش يعتبمر 

ف المسمتهلكك  ف االقتصاد الوطني ألي بلد  ما يكلا ا مهَدًرا، ُيكلا ا مهمًّ مورًدا اقتصاديًّ

أعبماًء ماليمة لميس فقم  فمي شمرائش، بمل أيًضما فمي المتخلص منمش. وبعمد أزممة الغمذاء 

تعالت النداءات الدولية ب هميمة  2008وبداية  2007انت في نهاية عام العالمية التي  

إيجاد السبل لمواجهمة مثمل همذه األزممة، والحمد ممن تكمرار حمدوثها، و ما  أحمد أهم  

بل هو الحد من الفاقمد والهمدر المذي يتجماوز ثلمث .مذاء العمال ، واسمتجابًة لمذلك  السُّ

هممم بتشممكيل لجنممة علممى 1435علممى المسممتوال المحلممي نممدرت موافقممة سممامية عممام 

مستوال و الء وزارات عمدد ممن الجهمات الحكوميمة لدراسمة وضمع  ليمة تسمه  فمي 

همم عقمدت وزارة البيئمة والميماه 1437الحد ممن الفاقمد والهمدر فمي الغمذاء. وفمي عمام 

والزراعة ورشة عمل "الحد من الفاقد والهدر في الغذاء" لتسلي  الضوء علمى همذه 

 المشكلة من عدة زوايا. 

 1.3ر إلممى أ  أ ثممر مممن FAOوتشممير بيانممات منظمممة األ.ذيممة والزراعممة الدوليممة ا

ا علمى مسمتوال العمال  بتكماليف تتجماوز  مليمار  750مليار طن من األ.ذيمة ُتهمدر سمنويًّ

دوالر. والواقممع أ  هممدر الغممذاء يممت  بشممكل أ ثممر فممي الممدول المتقدمممة بعممد ونممولش 

يت  بشمكل أ ثمر فمي المدول الناميمة فمي  للمستهلك النهائي في حين أ  َفْقد الغذاء

أثناء مراحل اطنتاج والتسمويق. ويهمدر الغمذاء فمي العمال  الصمناعي أ ثمر ممن البلمدا  

 جم    116النامية حيث تقدر نسبة الهمدر الغمذائي لكمل فمرد ممن المسمتهلكين بنحمو 

  جم    سمنة فمي بعم  11سنة في أوروبا وشمال أمريكا، فيما ال يتجماوز همذا المرق  

 الدول الفقيرة.

%، وقممدرت بعمم  33.1فيممما بلغممت حالممة الفقممد والهممدر الغممذائي فممي المملكممة 

ا،  50الدراسات قيمة الفاقد والمهدور في المملكة من الغذاء بنحو  مليمار   سمنويًّ

 ولألسف في المملكة يتحقق الفقد والهدر في الغذاء، وذلك يرجع إلى:

ممن المسمتهلكين فمي المجتممع، وهمو مما  انخفاض درجة الوعي والتثقيف لدال فئة -

 يلثر على سلو ه  تجاه الغذاء.

ضعف البنية التحتية وانخفاض  فاءة سلسلة اطممدادات الغذائيمة يملدي إلمى فقمد  -

.ذائي، مثل: انخفاض  فاءة اطنتاج الزراعي، وضمعف القمدرات التسمويقية الزراعيمة 

 التي تناسب الصائص المنتجات الزراعية.

التنسميق بمين الجهمات ذات العالقمة فمي المراحمل المختلفمة طنتماج .يا  أو ضمعف  -

 وتسويق الغذاء.

 .التعريف بالبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء 

البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالسعودية أحمد بمرامج  يعد

د وهمدر الغمذاء، . وقد تم  ت سيسمش بسمبب تفشمي ظماهرة َفْقم2020التحول الوطني 

بهد  تقليل ومحانرة  ثارهما االقتصمادية واالجتماعيمة والبيئيمة. ويتضممن البرنمامج 

 المراحل التالية:
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 المسا الميداني التحديد ال  األساسر. -

 التوعية والترشيد. -

دراسممة إمكانيممة تممدوير األ.ذيممة .يممر الصممالحة  مم عال  أو أسمممدة مممع بعمم   -

 القطاعات.

 ُّ َجْمًعا من الجهات سواء الحكومية أو الخانة أو إنشاء منصة إلكترونية تض -

 الخيرية أو األفراد  لنشر الترشيد وسرعة االستفادة من فائ  الغذاء.

وألهميممة هممذا البرنممامج، فممش  المسمملولية يتحملهمما المجتمممع بكافممة شممرائحش 

الانة التعلي  بمراحلش المختلفمة و مذلك منسموبوه ممن معلممين وطمال . و مذلك 

ممل  األسممر التممي هممي نممواة المجتمممع، والتجممار بالممدع  والمسمماندة، واطعممالم الممذي يمثا

 العنصر الفاعل في المجتمع في وقتنا الحاضر.

ويتكو  البرنمامج ممن محمورين الهمدر والفقمد. فالهمدر يممسُّ ثقافمة الغالبيمة  

لكممن الفقممد مكممو  رئمميس القتصمماد المموطن لعالقتممش بالنمماتج المموطني الممذي يعكممس 

عالقتمش العكسمية بمالواردات ممن نفمس السملع، و مذلك ممع نسمبة مستوال النممو ل

 الفقد. علًما ب   البرنامج يهت  بالمرحلة التي تسبق حفظ النعمة امرحلة ترشيدر.

ومن المخط  أ  يكو  للبرنامج حملة توعية إعالمية لكافمة شمرائا المجتممع 

ت العالقممة  مرحلممة ثانيممة،  ممما يممت  العمممل علممى الشممرا ة مممع مختلممف القطاعممات ذا

 سواء العام أو الخاه.

ويرب  البرنامج الوطني للحد من الهدر في الغذاء مس لة توفير الغذاء بقضمايا 

عديممدة مهمممة تمممسُّ عممدة جوانممب أساسممية يعمماني منهمما العممال  أجمممع فممي الوقممت 

 الحاضر، هي:

 الضغ  على مصادر المياه الشحيحة. -

فها عد -  م الترشيد في مصادر الغذاء.الخسارة االقتصادية الكبيرة التي يخلا

التبعممات البيئيممة التممي يخلفهمما الهممدر، واألضممرار التممي تتسممبب فممي االحتبمماس  -

 الحراري و.يرها.

 السلول االجتماعي االستهاليك .ير المبالي بقيمة الغذاء وحفظ النعمة. -

ويل د البرنامج على أنش ال يوجد إحصائيات واضحة للفقد الغذائي، وهذا في حمد 

ين حج  اطشكالية التي يعاني منها مجتمعنما  األممر المذي دفمع مجموعمة ممن ذاتش ُيب

رجال األعمال إلى ت سيس ملسسة "إطعام" لحفظ النعمة، وهمي ملسسمة تقموم 

مقام بنك الطعام للحد من الهدر في الطعام الجاهز لالستهالل، وهمذا قمد ال يحمل 

همد  ممن البرنمامج الحمد ممن  مما يوضما ال -المشكلة وال جزًءا منها  أل  اطشكالية 

في المصادر، وفي  ليات إنتاج الغذاء والعمليات المتسلسلة لإلمداد الغمذائي  -الهدر 

 التي تضغ  على الموارد وتنهك االقتصاد.

ا، ويثير االنتباه للجانب االقتصمادي السملبي  ومن الواضا أ  البرنامج طموح جدًّ

ها، ويضع تصمورات للتعاممل ممع همذه للفقد الغذائي، وير ز على جوانب الوعي و.ير 

الظاهرة، لكنش في الوقمت نفسمش قمد يحتماج إلمى بنماء شمبكة اجتماعيمة تثقيفيمة علمى 
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مستوال منتجي الغذاء وعلى مستوال المستهلكين.  مما أ  البرنمامج يجمب أ  يضمع 

ا مبنًيا على استغالل التقنية في تطوير عملية إنتاج الغم ا اقتصاديًّ ًرا استراتيجيًّ ذاء، تصوُّ

 دو  اطالالل بالموارد الطبيعية ودو  اطضرار بها.

وُيعدُّ البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر فمي الغمذاء بالمملكمة أحمَد بمرامج 

 اسممتغالل الممالل مممن ،2030 رؤيممة أهممدا  لتحقيممق، ويسممعى 2020التحممول المموطني 

إتبمماا  المالل ممن وذلمكالمموارد الطبيعيمة بشمكل فّعمال، ورفمع الكفماءة التشمغيلية. 

البرنمممامج ألحمممدث المعمممايير والتجمممار  الدوليمممة  بغيمممة تقلممميص الكميمممات المفقمممودة 

 الغمذائي والهمدر الفقد لحج  ودقيقة حقيقية ألرقام للونول ،والمهدرة في الغذاء

ة للمسملولين طيجماد الحلمول الممكنمة المشكل حج  وتبيا  السعودي، المجتمع في

 لها.

ا  االقتصمادية واالجتماعيمة والثقافيمة المسمببة ومن الضمروري تحليمل األسمب

للفقد والهدر في الغذاء بالمملكة، وس  األرقام المفزعة للفائ  عن حاجتنما المذي 

ل هممدًرا  بيممًرا فممي الممموارد   يكممو  مصمميره فممي الغالممب النفايممات، األمممر الممذي ُيشممكا

نتماجي باستخدام تطبيقمات االقتصماد السملويك بطريقمة علميمة، لغمرس السملول اط

 واالستهاليك الصحيا.

وهذا ما أشار إليش االقتصادي األممري  "ريتشمارد ثمالر" الحمائز علمى جمائزة نوبمل 

"، مممن أننمما  بشممر نسممتخدم النظممام التلقممائي فممي Nudge لالقتصمماد عممن  تابممش " 2017

الياراتنا الشرائية أ ثر بكثير من النظام الت ملي، وأنش من الالل تزويد الناس بمجموعمة 

المعلومممات أو الصممور أو التجممار  السممابقة سمميكو  هنممال تمم ثير واضمما علممى  مممن

طريقمممممة االتيممممماراته  وقمممممراراته  االسمممممتهال ية  لمممممذلك أ مممممد "ثمممممالر" علمممممى أ  

اويقصممد بهمما تغييممر أي جانممب ممن جوانممب عمليممة تصمممي  الخيممارات  "Nudge" نميا.ة

تقييمد حريماته  أو  الشرائية، والذي إ  ت َّ تغييره سيلثر على سلو يات النماس بمدو 

مة له ر، مع ضرورة األالذ في الحسبا  عند تصممي   تغيير الحوافز االقتصادية المقدَّ

هذه الخيارات، العوامل التالية:  ّ  المعلوممات،  يفيمة عرضمها، التوقيمت المناسمب، 

 والبيئة المرافقة لت ثيرها الكبير على اليارات وسلول وقرارات المستهلكين.

لى البرنامج الوطني للحد من الفقمد والهمدر فمي الغمذاء مما ومن المالحظات ع

 يلي:

ر ممد  فقم  فمي منطقمة الريماض، 4أواًل: من الملفت للنظر في البرنامج االتيمار ا -

ر مد  في المنطقة الشرقية، فلمو نظرنما لعمدد السمكا  فمي 7في حين ت  االتيار ا

يمين نسممة، فمي ر مال6,777,146مر يبلم  ا 2010منطقة الرياض الذي  ا  في عام ا

ر ماليممين 4,105,807حممين بلمم  عممدد سممكا  المنطقممة الشممرقية فممي نفممس العممام ا

ما  نسمة احسب إحصاءات الهيئة العامة لإلحصماءر. ولمو حسمبنا عمدد السمكا  حاليًّ

%ر للريماض والمنطقمة 2,5%و2,7بشكل تقريبي بناًء على معدالت النمو والبالغة ا

الشمممرقية علمممى التممموالي
ا*ر

السمممكا   التمممالي: منطقمممة الريممماض ، سممميكو  عمممدد 

                                                           
)*(

 - https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/eastern_region_ar.pdf 

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/eastern_region_ar.pdf
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/eastern_region_ar.pdf
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ر ماليمممين نسممممة. 4,926,936ر ماليمممين نسممممة، والمنطقمممة الشمممرقية ا8,241,009ا

% ممن عمدد 60وهذا يعنمي أ  عمدد سمكا  المنطقمة الشمرقية يعمادل مما يقمار  

سممكا  منطقممة الريمماض، فلممماذا لمم  يممت  االتيممار مممد  أ ثممر مممن منطقممة الريمماض 

وجمود جمعيمات اليريمة متخصصمة معينمة يتناسب مع عدد السكا  فيهما  وهمل 

ولها البمرة سمابقة وتجمار  ميدانيمة فمي همذا المجمال فمي المنطقمة الشمرقية لمش 

 دالل في هذا االالتيار 

ر فق ، مقارنمة 50,500ثانًيا: نغر حج  العينة المذ ورة في البرنامج والتي بلغت ا -

 2018ام ابعدد سكا  المملكة الكلي حسب بيانات الهيئة العاممة لإلحصماء فمي عم

%ر 0, 15ر مليممو  نسمممة، أي أ  هممذه النسممبة تعممادل ا33,413,160مر والممذي بلمم  ا

%ر من عدد السمكا  فمي المملكمة، وحتمى لمو حسمبنا همذه 0,2فق ، أي أقل من ا

ر 20,768,627النسبة مقارنمة بعمدد السمكا  السمعوديين فقم  والبمال  عمدده  ا

ف نوا العينات المسمتهدفة، %ر،  ذلك ل  يت  تعري0, 24مليو  نسمة ألنبحت ا

وهمل تم  توزيمع االسمتبيانات علمى مختلمف المنماطق السمكنية الثريمة والميسمورة 

 الحال والفقيرة 

ثالًثا: ل  يت  استعراض االستبيا  الخاه بالمسما الميمداني للدراسمة حتمى يمكننما  -

المساعدة في تقييممش ممن حيمث وضموح وشممولية األسمئلة، وسمهولة فهمهما 

 ومدال إمكانية إضافة أسئلة أالرال قد تفيد الدراسة.لدال القارئ، 

رابًعا: ُذ ر في الدراسة أنش ت  االنتهاء من مرحلمة المسما الميمداني، ولكمن لم  يمت   -

ر  ذ ر النتيجة األوليمة ممن تحليمل البيانمات، أو التطمر  لخم  األسماس لوضمع تصموُّ

 مبدئي.

ة امممن يتفقمو  ممع الامَسا: من األهمية توزيع استبيانات الانة باألسمر المنتجم -

بع  محال بيع منتجمات األسمر باسمتئجار أرفمف لمديه ، ويقوممو  بتزويمد همذه 

ما ممن منتجماته  لبيعهما مقابمل نسمبة معينمة،  المحال بكميات متفمق عليهما يوميًّ

وفممي حممال عممدم البيممع ألي سممبب تكممو  هممذه األسممر هممي المسمملولة باسممترجاا 

 ،نة تختلف باالتال  أيام نالحية المنتجرالكميات الزائدة التي ل  ُتبع الالل مدة معي

 أو أ لهما يمت  همل ُتبمع، لم  التمي بمنتجماته  التصمر  بهما يت  التي الكيفية لمعرفة

ها على المحتاجين أو التخلص منها في النفايات  فحج  هذه النسمبة تتزايمد توزيع

 باستمرار وتستحق دراستها.

ت  دراسمة السملول االقتصمادي سادًسا: في اططار النظري للدراسة ُذ ر أنش سمي -

مذ إضمافة دور  الجزئي، فشذا  ا  المقصود بش دراسة ديناميكية السو ، فمن المحبَّ

االقتصاد السلويك للمستهلكين أيًضا في همذه المرحلمة  لدراسمة سملول البشمر 

 جنًبا إلى جنب مع سلول السو .

 ي:ومن المقترحات التي يمكن أ  تسه  في تطوير عمل البرنامج ما يل

من األفضل أ  يت  التر يز في الدراسة على المناطق األعلمى  ثافمة سمكانية فمي  -

المملكة، وهما: منطقة مكة المكرمة، تليها منطقة الرياض، حيث يبل  متوسم  

%ر حسمب بيانمات 2,7%ر وا2,8معدل نمو السكا  السمنوي فيهمما علمى التموالي، ا
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ر بمين أفمراد المجتممع فمي تلممك الهيئمة العاممة لإلحصماء. ونتيجمة لوجمود تبماين  بيم

 المنطقتين، وما يتطلبش من زيادة حج  العينة فيهما للتقليل من مقدار الخط . 

زيادة عدد العينمات ليتناسمب حجم  العينمة ممع عمدد السمكا  فمي المملكمة  احتمى  -

نحصل على مستوال عاٍل من الدقة، علينا االتيمار عينمة أ بمر عمدًدا، لتصمبا ذات أثمر 

لُنعم   ثارها ونتائجها. علًما أنمش ال يوجمد اتفما  بمين البماحثين فمي واضا ومقبول، 

مل أ  ال يقمل حجم   وضع نسبة محددة الالتيار عينمة الدراسمة، إالَّ أ  المبع  ُيفضا

 .% من مجتمع البحث األنلي10% أو 5العينة عن 

مما البرنممامج ضممرورة التممراب  بممين نتممائج المرحلممة األولممى الخانممة بالمسمما  - أ  يوضا

يمممداني لدراسمممة الفقمممد والهمممدر الغمممذائي والحمممد منهمممما فمممي المملكمممة وبمممين الم

الخطوات الواجب إتباعها في المرحلة الثالثة من مراحمل البرنمامج،  تحديمد ماهيمة 

 .نوعية المنتجات ذات األولوية ويمكن إعادة تدويرها لالستفادة منها

نقطممة السممابقة، وفممي المرحلممة الثالثممة مممن مراحممل البرنممامج المشممار إليهمما فممي ال -

أهميممة إقامممة العديممد مممن الممدورات التدريبيممة المتخصصممة لت هيممل عممدد  بيممر مممن 

ممن ال يحملممن ممملهالت علميممة عاليممة  بهممد  رفممع نسممبة  -الفتيمات والسمميدات ممَّ

فممي  يفيممة  -2030مشممار ة المممرأة فممي سممو  العمممل تحقيًقمما ألهممدا  رؤيممة 

سمبيل المثمال: اممن المالل  استخدام المخلفات الغذائية لمحصمول البرتقمال علمى

 قشممورالتعمماو  مممع المصممانع أو المطمماع  أو األسممر المنتجممة، بحيممث يممت  تجميممع 

 وإعمادة وتجفيفهما المربمات، أو الكيمك لصمنع اسمتخدامها أو عصرها بعد البرتقال

 الغذائيممة، والمكمممالت الطعممام، روائمما: مثممل أالممرال، منتجممات طنتمماج اسممتخدامها

  والشموا برائحة البرتقالر. وهمذا مثمال فقم ، وقمد ابووالص العطرية، والروائا

 .يظهر مزيد من األفكار اطبداعية في هذا المجال فيما بعد

 مما  مممن المناسممب التر يممز بشممكل أ بممر علممى دراسممة ظمماهرة اطسممرا  واعتممماد  -

األنمممماال االسمممتهال ية الخاطئمممة والحاضمممرة بقممموة، فمممي األعيممماد والمناسمممبات 

 ومما المبمارل مجالس العمزاء، والانمة فمي شمهر رمضما االجتماعية واألعراس و

 ومما المسماجد معظم  فمي نمائ  إفطمار موائمد وإقاممة الموالئ   ثمرة من يصاحبش

يمكممن اعتممماد ذلممك  مرحلممة الحقممة مممن  لممذلك للنعمممة   بيممر هممدر مممن عنممش ينممتج

ناقوس الخطر والحمذر، فمي تصمريا  الدراسة، وال سيما بعد ما قامت "الفاو"، بد 

عنهمما فممي وسممائل إعالميممة متعممددة، بتزايممد  ميممات الطعممام المهممدرة فممي نممادر 

القمامة والحاويات في أيام رمضا  الفضيلة مع زيادة التوانل والمحبمة والقمر  

والروحانيات بين الناس، وأ  الفمرد فمي الشمر  األوسم  وشممال إفريقيما يقموم 

ا 250بهدر   . يلو.راًما من الطعام الصالا لأل ل سنويًّ

ظ االتيار أنواا محدودة معينة فق ، سمواء أ انمت فمي قائممة الخضمراوات أو لوح -

الفوا ممش طجممراء الدراسممة عليهمما. وهنمما حبممذا لممو تمم  التوضمميا علممى أي أسمماس تمم  

االالتيمممار  همممل علمممى مسمممتوال اطنتممماج أو مسمممتوال االسمممتهالل  وهمممل للمممدع  

 الحكومي لبع  المحانيل الزراعية دالل بتلك الخيارات 
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صمميص جممزء منفممرد مممن الدراسممة لتوضمميا الحجمم  الحقيقممي للفقممد مناسممبة تخ  -

ل تاريًخا عريًقا للمملكة  مموروث اسمتهاليك ثقمافي،  والهدر في التمور التي ُتشكا

ما  (754,761) م2017ولقدرة المملكة الكبيمرة فمي إنتماج التممور، والتمي  انمت فمي  طنًّ

ر، 307ميماه والزراعمة، هم لوزارة البيئة وال2017احسب تقديرات الكتا  اطحصائي 

ا مممن المائممدة  ا  ونهمما مكوًنمما أساسمميًّ وحجمم  االسممتهالل المتزايممد منهمما سممنويًّ

السعودية، باطضافة إلى الصناعات الكثيرة المشتقة من التمور  باعتبارهما ممدالاًل 

ا لكثير من المنتجمات. همذا إلمى جانمب أ  المملكمة تحتمل المر مز الثماني فمي  أساسيًّ

 .% من اطنتاج العالمي15سبة إنتاج التمر بن

من األهمية بمكا  أ  يتضمن البرنامج الطة استراتيجية تهد  لزيادة وعمي  -

 .المواطنين بقواعد التسو  الذيك وترشيد االستهالل والحد من الهدر

اقممع مشمكلة الفقممد أ  يكمو  ممن بممين أهمدا  البرنمامج الطممة بضمرورة دراسمة و -

والهدر في الغذاء في المد  التي ُتقام فيها مهرجانات سنوية باسمتخدام العينمة 

القصدية أو العمدية، والتي ُيقصد بها: تلك العينمة التمي تعتممد علمى ر.بمة الباحمث 

للممتحك  فممي عينممة مقصممودة ومضممبوطة، بغيممة اسممتجماا معلومممات نممحيحة 

ا عن الموضموا ا لممراد دراسمتش لمدال المواقمع واألشمخاه ودقيقة وموثقة علميًّ

الذين يت  االتياره  في عينة البحث، ومن المناسب أ  ن الذ مهرجانات التمور فمي 

 لٍّ من منطقة القصي  على سبيل المثال ال الحصر   و  سو  بريدة يعتبر ممن 

أ بر أسوا  التمور في العمال ، و مذلك محافظمة الحريمق  مثمال  المر، والتمي ُيقمام 

رجا  سنوي للحمضيات، بغية تحقيمق الهمد  االقتصمادي المتمثمل فمي فيها مه

 علمىاستغالل الميزة النسمبية لهمما ازيمادة اطنتماج ممع الحمره فمي الوقمت ذاتمش 

 ر.المنتج في التميز

ضرورة توحيد  افة الجهود وتكاتف المسلولين عن البرنامج ممع جميمع الجهمات  -

درات واتفاقيمات مشمتر ة، واتخماذ الحكومية المعنية والقطماا الخماه لتبنمي مبما

 الطعمام حفمظ بثقافمة المجتمعيمةالقرارات السريعة والحاسمة، وتحفيز التوعيمة 

 الطعمام فمي والفقمد الهمدر تفمادي وبكيفيمة مجتمعنا، في البذخ مظاهر ومحاربة

: التسمريع فمي سمن القموانين الخانمة بهمدر أهمهما وممن ،المتاحمة الوسائل بكل

 المرجموة، الفائمدة لتحقمق تفعيلهما وسمرعة ،يعات تنظيميةالغذاء من الالل تشر

 بحفممظ يلتممزم َمممن ومكافمم ة الغممذاء، فممي الهممدر متعمممدي علممى العقوبممة وإيقمماا

 . النعمة

 .الثقافة والعادات االجتماعية وعالقتها بمشكلة فقد وهدر الغذاء 

لممماذا ُنمممارس هممدر الطعممام طالممما أننمما نممدرل أ  ذلممك يتعممارض مممع تعاليمنمما 

دينية  االعتقاد أ  السبب يكمن في ثقافتنا ومتواضعاتنا االجتماعية  فهي ُتحراض ال

ع علممى "التممرا    علممى الكممرم، وأ  يكممو   ممل شمميء وفيممًرا،  ممما أ  ثقافتنمما ال ُتشممجا

 الرأسمالي" وعمل حسابات دقيقة للمستقبل أو االدالار  ما يقول االقتصاديو .

http://multaqaasbar.com/index.php/component/k2/item/309-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-49-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2019#ftn1


 

      17  

بم دوات متعمددة   مالكرم والهبمات، وهمذا مما نحن ُنعيد توزيع ثروتنا فيمما بيننما 

أممما إ  أردنمما أ  نتحممدث بلغممة األرقممام ونكممو   يجعلنمما اشممترا يين مممن حيممث ال نعلمم . 

رأسمممماليين  فذبيحمممة واحمممدة ممممع لممموازم طبخهممما وتوابعهممما ممممن فوا مممش وحلويمممات 

  عادًة، وهذا مبل  قد يكو  معقمول.  2000ومشروبات ستكو  تكلفتها بحدود 

ذبيحة ال تخضع مقاييسها لعدد الضميو   ألنهما سمتكو   افيمة، فقمد تكفمي هذه ال

 أل ثر من ثالثين مدعًوا، وربما أ ثر.

يضمما  إلممى ذلممك أننمما فممي العممادة ال َنعممدُّ ضمميوفنا، و مم  سممي  لو  مممن  ميممات 

الطعام  ما يفعل األجانب. وفي المقابل لمو أردنما عممل بوفيمة لثالثمين ممدعًوا فمش  

ريممااًل فممي  150ا  فالشممخص قممد يممت  احتسمما  وجبتممش بممما يعممادل ذلممك سمميكو  مكلًفمم

 ، وبالتالي ستكو  الذبيحمة  4500مطع  متوس ، وهو ما يعني أننا سندفع نحو 

مما حتممى لممو اضمطررنا للممتخلص مممن فائضممها.  بطريقتنما السممعودية التقليديممة أوفمر ماليًّ

مد للضميافة والواقع أ  الكثيرو  في البيئة السعودية ينش و  على نم   واحد وموحَّ

عندنا في الوالئ ، هو تقدي  الذبائا من األ.نام مطبوالمة، حيمث يمت  تقطيمع الذبيحمة 

إلى ثالث قطع  بيرة فق ، يت  وضع  مل جمزء منهما علمى طبمق دائمري  بيمر مملموء 

 باألرز، يتحّلق حولش الضيو .

عرضمت عاًمما حيمث ت 25استمر هذا النم  الضيافي سمائًدا حتمى مما قبمل قرابمة 

ا فمي الضميافة، باطضمافة  الوالئ  إلى حملة تشهير ومكافحمة بونمفها نمًطما إسمرافيًّ

 إلى أضرارها الصحية بسبب  ثرة الشحوم فيها.

ا   ا  البديل في الوالئ  هو االبوفيش المفتوحر، حيث األ مل المقمّنن اسمتهال يًّ

ا. فالضمميو  لممن "يلمسمموا" إال الكميممة التممي سممي الذونها مممن ال بوفيممش، والبمماقي ونمحيًّ

ا البوفيممش بسمملطاتش  سمميمكن االسممتفادة منممش بعممد نهايممة المناسممبة.  ممما أ  تنمموُّ

ومقّبالتممش سمميحدُّ مممن  ميممة اللحمموم والممدهو  التممي يتناولهمما الضمميف. ابممتهج النمماس 

موا لسمنوات ال يم  لو  فمي  بطريقة البوفيش المفتوح، المتعمدد والمتنموا، بعمد أ  ظلُّ

 ز.الوالئ  سوال اللح  والر

لكن الواقع أ  البوفيش المفتوح في البيئة السعودية ل  يحقق المزايما المرجموة 

ق، إذ ظل  ثير ممن النماس يم  لو  نفمس الكميمة   ما ينبغي. فالميزة الصحية ل  ُتطبَّ

من الرز واللح  زائًدا الكمية من األطبا  األالرال. أما ميزة التوفير وحفظ النعمة فلم  

مما بسممبب أ  بُ  عممد المسممافة بممين أطبمما  البوفيممش ومكمما  جلمموس النمماس تعمممل فعليًّ

جعلته  "يحتاطو " ب الذ  ميات  بيرة من األ ل فائضة عن حاجته  تبقى مترا مة 

 بشكل ملل  في أطبا  الضيو  بعد نهاية المناسبة.

ولكن بعد سنوات من معايشة البوفيش االتعّددير، حدث ما لم  يكمن متوقًعما، 

نمماس مممن تراتبيممة: الحمممص والمتبممل والتبولممة والمحاشممي إذ بممدأ الملممل يممد ُّ فممي ال

والمكرونة بالبشميل ث  المشاوي، وأننا  الحلويمات  اوفمي البوفيمش الفماالر يحضمر: 

الراڤيولي والجمبري وسمك الهامورر. تحاَمل النماس علمى مللهم  همذا ممدة ليسمت 

األوفمر، ولكمن بالقصيرة، ونبروا على البوفيش المفتموح لميس ألنمش األلمذ أو األنما أو 

ألنش األفخ  واألوجش من األنماال األالرال، ر.  أ  هذه الوجاهة أيًضا بمدأت تمذبل ممع 

 االعتياد.
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والمل ممد أ  ثمممة أهميمممة للتثقيممف والتوعيممة فيمممما يتعلممق بعاداتنمما الغذائيمممة 

وسلو ياتنا فمي الموالئ   و مثمال علمى مسم لة ثقافمة البوفيمش المفتموح، فمش  هنمال 

ا في أمريكا "من فئة البوفيش المفتوح"  تب لوحة ايمكنمك أالمذ  مل مما  مطعًما نينيًّ

تر.ب بشرال أ  ت  ل  ل ما في طبقك "نحمن ال نقبمل همدر الطعمام"ر  والكثيمر ممن 

الناس على االمتال  مسمتوياته  الثقافيمة واالجتماعيمة ال يلقمو  بمااًل لهمذه الثقافمة 

ا.  لألسف  ومن ث  فالوعي في هذا الجانب مه  جدًّ

 وال االقتصادي لألفراد وعالقتش بمشكلة فقد وهدر الغذاء.المست 

إننا إذا تناولنا قضية هدر الطعام من الالل الجانمب االقتصمادي فمال يوجمد فمر  

بين الفقد والهدر. أما إذا تناولناه من الالل الجانب االجتماعي فميمكن ربطمش بالهمدر  

د إلمى ممارسمة بعم  ألنش يرتب  بمجموعمة ممن العواممل الثقافيمة التمي تمدفع الفمر 

ا.  السلو يات التي تجبره على إقامة الوالئ  حتى ال يظهر بصورة مرفوضة اجتماعيًّ

 ممما أ  مممما زاد مممن الهممدر ارتفمماا المسممتوال االقتصممادي لكثيممر مممن األسممر، 

باطضافة إلى أ  عالقات التوانل والزيارات العائلية مرتبطة بتقدي  أنمواا األطعممة 

لمالحمظ أ  جميمع األنشمطة الترفيهيمة تمرتب  بالغمذاء أ ثمر والمشروبات.  ما ممن ا

 من الترفيش بحد ذاتش.

ومن المفارقات العجيبة أننا انتقلنا من مجتمع  فا  بالكاد يجمد أفمراده قموت 

د  يومه  إلى مجتمع هْدر يتفمنن فمي اسمتهالل الطعمام والتبماهي باسمتعراض تعمدُّ

ذروتهما فمي المناسمبات وال سميما  أننافش على موائدنا، حيث تبل  همذه الممارسمات

حفالت الزواج، لدرجة أ  المبالغمة فمي الضميافة تجعلمك تشمعر باالشممئزاز وتللممك 

نورة الجياا الذين قد ال يبعدو  أميااًل عمن احتفاليمة التمر  التمي تشمهدها فمي همذا 

 المكا . إ  اةثمار السملبية لهمذا الهمدر، باطضمافة إلمى األضمرار االقتصمادية والصمحية،

هممي أضممرار اجتماعيممة إذ تعكممس المموعي الزائممف بالتحضممر ومعنممى الحضممارة،  ممما أنهمما 

تنسج .شاًء من األوهام علمى المسمتويين الفمردي والمجتمعمي، يصمنف األفمراد إلمى 

فئممات وطبقممات، ويعممزز الفمموار  الطبقيممة وممما تحملممش مممن مشمماعر النفممور والعزلممة 

سملبي علمى تقمدير المذات فمي عالقتمش والفرقة بين أفراد المجتمع، ناهيك عن األثمر ال

 بالقي  الوجدانية التي ال مكا  لها في ثقافة االستهالل واالستنزا .

عهمما والمبالغممة فممي أسممعارها قممد  ممع فممي المطمماع  وتنوُّ ولألسممف، فممش  التوسُّ

أسه  في نمو السلول االستهاليك، والذي يمارسش الكثيرو  من أجل مملء الفمرا  

المزيممف بممالرقي، فيعيشممو  فممي  ذبممة  بيممرة قممد ال الممدااللي ومممن أجممل الشممعور 

 يدر ونها حتى الممات.

لذا، فش  نجاح أي مبادرة للحمد ممن الهمدر الغمذائي، ال بمد أ  ت المذ بعمين االعتبمار 

الجوانب االجتماعية والنفسية و ثارها المتسارعة على الفرد والمجتمع، وتعمل علمى 

 معالجتها قبل فوات األوا .
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  الغذاء بين اطدارة واطنتاج.مشكلة فقد وهدر 

إضافة لألبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية  فش  الفقد الغمذائي مشمكلة 

تتعلق باطدارة، أل  الناس يبحثو  عن المكاسب من الالل إنتماجه ، و مل مما يجلمب 

له  الربا فشنه  يتقبلونش إذا عرفوه وأدر وه. وأما الهمدر فالغالمب أ  اططمار العمام 

 شكلة فيش ثقافي بالدرجة األولى، وهنال أيًضا نسبة من سوء اطدارة.للم

أما بالنسبة لإلنتاج، فتظلُّ مسم لة االسمتفادة ممن الميمزات النوعيمة للمنماطق 

مما بنمموا مممن المنتجممات لكممن لمم  يممت   تحتمماج التفاًتمما، فهنممال منمماطق مشممهورة تاريخيًّ

وهمذا أممر تنظيممي وإداري.  مما االستفادة من هذه الميزات النوعية بالقدر الكمافي، 

مما فيهمما اللممل، فلممو نظرنمما إلممى ُمنَتجممينك اثنممين وهممما  مما ومحليًّ أ  قضممية التسممويق عالميًّ

التمور وحليب اطبل، وهما منتجا  ضاربا  في عمق بيئتنا وحضمارتنا  التممور لم  نمنجا 

ا علًما ب نها مطلوبة والصوًنا في العال  اطسالمي.   في تسويقها عالميًّ

ما، والسمبب أ  وأم ا حليمب اطبمل فهمو ثمروة مهمدرة بشمكل .يمر طبيعمي محليًّ

مالل اطبل الحقيقيين يفتقدو  الدعَ  والتوعية باألساليب االقتصادية الحديثة فمي 

تسويق منتجه ، وه  يحتاجو  إلى ملسسمات وسميطة تسمتقبل ممنه  منمتجه . 

ل اطبل بعيًدا عن االتجاه ال ل اطبمل إلمى وهذه مشكلة عامة عند ُمالَّ موجود الذي حوَّ

مجرد منظر وزينمة. وحتمى حليمب األ.نمام وهمو متموفر بكثمرة عنمد مربمي الغمن  ال يمت  

اطفادة منش بطريقة نحيحة وعملية  علًما ب نمش يمكمن اسمتخدامش فمي إنتماج األجبما . 

 وال داعي للتذ ير أ  أ.لى أنواا األجبا  الفرنسية هي أجبا  األ.نام.

وري وجمود مصمانع نمغيرة تقموم بجممع األلبما  ممن مربمي ممن هنما ممن الضمر

الغن  وتصنيعها وتعبئتها حتى يكو  لأل.نمام ممردود اقتصمادي إضمافة إلمى لحومهما 

بممالطبع. وإذا ممما تمم  شمميء  هممذا فشنممش قممد يغطممي تكلفممة األعممال  والرعايممة، وهممي 

ا ممن اط بمل  فممن مرتفعة للغاية. فضاًل عن ذلك فمش  تربيمة األ.نمام أجمدال اقتصماديًّ

ر لنما األ.نماُم عمدة  اطبل نحصل علمى منتجمينك فقم  همما الحليمب واللحموم، بينمما تموفا

منتجات: حليب، لبن، زبدة، سمن، أجبا ، لحوم. أيًضا فتربية األ.نمام ال تحتماج أ ثمر ممن 

حظائر نغيرة ب طرا  المد  مع رعاية نمحية مناسمبة وأعمال   فمي حمين أ  اطبمل 

وهمي حيوانمات تفمرض نمطهما اطيكولموجي علمى أنمحابها، تتطلب مراعي مفتوحمة، 

ا.  ومن َث َّ فاأل.نام أجدال اقتصاديَّ

ا فمي الانمة الهمدر  والتساؤل: همل نضمع تربيمة الحيوانمات .يمر المجديمة اقتصماديًّ

وال تحتماج  practicalالواقمع أ  تربيمة األ.نمام عمليمة أ ثمر  وقمتر   –أمموال  –اأعال  

مل وتغييمر المراعمي. البرات  ما في تربية اطبل . ومالمك األ.نمام لميس بحاجمة إلمى التنقُّ

في حين أ  مردود القيمة الغذائية من اطبل ضعيفة لما تستهلكش،  ما أنها ممدمرة 

للغطمماء النبمماتي الممذي هممو شممحيا. نسممب المممردود مممن األفضممل إلممى األسمموأ هممي 

لصممغار ُمرّبممي  ااألسمممال، الممدجاج، البقممر، األ.نممام، و الرهمما اطبمملر. ويجممب أ  يكممو 

 الماشية من الماعز و.يره وتنش  شر ات تسويق تضمن تسويق منتجاته . 

ومممع أننمما نعمميح فممي نممحراء، إال أ  مجممموا الواحممات يعممادل أراضممي لبنمما  

وسوريا. وادي السرحا  الذي بش مزارا بسيطة لوحده يعادل ضعفي مسماحة لبنما . 
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عة الحديثة لترشيد اسمتهالل المماء فق  نحتاج تطبيق ما ونلت إليش تكنولوجيا الزرا

 والمحافظة على جودة التربة. 

 .الَفْقد في المنتجات الزراعية 

يمكممن اطشممارة  مثممال حممول قضممية الفقممد إلممى أننمما فممي المملكممة نعتبممر زراعممة 

النخيممل أهمم  منتجاتنمما الزراعيممة، فممما هممو الفقممد الحممادث مممن بدايممة الزراعممة إلممى حممين 

 ى حين ونول المنتج إلى المستهلك األالير أو إلالحصول على المنتج، 

 ثيممر مممن أجممزاء ومكونممات النخلممة يمكممن االسممتفادة منممش، حيممث يمكممن نممناعة 

الليف والحبمال وبعم  المنتجمات الخشمبية، وممن النموال أعمال  وأيًضما الفحم ، وممن 

المنتج يمكن إنتاج الخل والدبس. بعضها يت  ولكمن لميس علمى مسمتوال  بيمر  ألنهما 

 وجود معامل. تحتاج إلى 

أ  الفقد في المنتجات الغذائية يت  فمي أثنماء سلسملة اطممداد الغمذائي، ابتمداًء 

من العمليات الزراعية للمنتج الزراعي حتى تسويقش. فمثاًل، في النخيل هنمال  ميمات 

مممن التمممور ال تصمملا لالسممتهالل اةدمممي، وانخفمماض  فمماءة إنتمماج وارتفمماا تكمماليف 

م فمي المري، ووجمود اةفمات الزراعيمة واألممراض التمي تصميب العمالة، وعمدم االنتظما

نمى التحتيممة للتسممويق والتصمنيع   لهمما تملدي إلممى منممتج  التممور، إضممافة إلمى ضممعف البك

 رديء، ومن َث َّ فْقد جزء منش.

 .تعزيز القدوة في المجتمع للحد من مشكلة فقد وهدر الغذاء 

للحد من الفقد والهمدر فمي هنال زاوية مهمة ل  يتطر  لها البرنامج الوطني 

الغذاء، وهذه الزاوية هي: ضر  المثل اوتعزيز القمدوةر، ممن أجمل تحقيمق قمدر  ماٍ  

من الحدا ممن الهمدر فمي الغمذاء  فممن المعلموم أ  همدر الغمذاء االفمردي واألسمرير 

-االجتممماعي  -األ بممر، عممادًة يممت  فيممما لممش عالقممة بمماةالر، حيممث التمظُهممر االثقممافي

وهو يعبر عن ثنائية: االثراءر واالمكانمة الرمزيمةر فمي المجتمعمات  افمة،  االقتصادير،

 والنامية منها بشكل الاه، حيث شيوا الفقر وترّسخ قّوة الطبقية المجتمعية.

فالهدر ملشر مجتمعي طبقي في المقمام األول، تفعلمش الطبقمات الموسمرة 

مما ربممما تكممو  الكممرم، أو  ب شممكال عممدة للتعبيممر عممن قممي  اسممتهالل مترسممخة مجتمعيًّ

فهما  حسن الوفادة، أو مجرد التمايز مع األقرا ، وتفعلش الطبقات الكادحة، مهمما  لَّ

األمر، للتعبير عن ر.بٍة  امنٍة ربما في نفي الفقمر والعموز والحاجمة، وإ  تمظهمر فمي 

 سلول اط رام وحسن الوفادة.

تمعمي ومن ث  فش  مواجهمة فقمد وهمدر الغمذاء تسمتلزم تضممين الجهمد المج

للحد منش اضر  القدوة الحسنةر، وسمو  يملدي همذا السملول لجعمل الترشميد فمي 

مظمماهر االسممتهالل سمملوً ا حميممًدا،  الترشمميد فممي: المموالئ  والمناسممبات الرسمممية، 

ووالئ  ومناسبات الوجهماء والطبقمات المجتمعيمة األ ثمر ممالءًة اقتصمادية، ووالئم  

علمممى نشمممر األنمممماال االسمممتهال ية ومناسمممبات المشممماهير وقمممادة المممرأي. والعممممل 

 الرشيدة لهذه الفئات، بشكل تلقائي .ير متكلف، وأ  تكو  رشيدة بالفعل.
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إ  أي جهد للحد من الهدر لدال عامة أفراد المجتمع مع بقاء الهمدر المضماعف 

 لدال .يره  من طبقات المجتمع، لن يقود إلى نتائج إيجابية معتبرة.

ضمروري، لكمن ال تكتسمب مصمداقيتها إال والمل د أ  القدوة الحسنة مطلمب 

من الالل التطبيق الصحيا لما ندعو إليمش. وفمي همذا السميا ، تحمث جميمع المنتمديات 

والملتمرات الرسمية التمي تمدور حمول الموعي الممالي وأهميمة الترشميد االسمتهاليك، 

بتطبيممق ذلممك عملًيمما، باالقتصمماد والترشمميد فممي  ميممات الطعممام والشممرا  المقدمممة 

وأال تفي  عن حاجة المدعوين  ليصبحوا قدوة حسنة عملية للحضور، وأثمر  للضيو 

ذلك اطيجابي لمصمداقيته  أممام اةالمرين فمشذا  نما نمدعو إلمى شميء مما، فلميس ممن 

ما،  المستحسن أ  نخالف ما ندعو إليش، وماذا لو  انوا ه  َمن بدأوا بتطبيق ذلمك عمليًّ

ك بعممد نقممل الحضممور لمصممداقيته  ليصممبحوا قممدوة حسممنة عمليممة للحضممور، وأثممر ذلمم

 لآلالرين.

وثمممة أهميممة لفممرض العقوبممات إذا ممما اسممتلزم األمممر. فلقممد أثبتممت العقوبممات 

جدواها في  ثير من ممارساتنا وقللت منها  حيث إ َّ الوعي ال يمكمن أ  يتنمامى فمي 

ما  ما   مجتمع ما ل  تسنده العقوبات، والغر  ل  ُيوَلد واعًيا مثقًفا لكمن العقوبمات أيًّ

 نوعها هي التي اللقت منش إنساًنا واعًيا حتى أنبا الوعي جزًءا من ثقافتش.

 .األسر المنتجة ودورها في الحد من مشكلة فقد وهدر الغذاء 

ثمة تساؤل مطروح مفماده: همل فمْتا المجمال لألسمر المنتجمة للبيمع بالشمكل 

للمنتجات التي  القائ  حالياً هو حل اقتصادي  ومن يضمن جودة منتجاتها  وبالنسبة

ل  يت  بيعها في فترة محددة، من هي الجهة المسلولة عنها  يرال البع  أنمش حمل 

اقتصادي لتمكين عدد من األسر وت مين دالل شهري لها، أما بالنسبة لمدال نمحية 

هذه المنتجات، فهي مسلولية جهات عدة معنية باألسر المسجلة لدال "معمرو "، 

ارة يضمن جودتها الصحية ومراقبتها. أما منتجمات وهو تطبيق معتمد من وزارة التج

األسر المنتجة التي ل  يت  بيعها فمن يصنعها هو المسملول عمن تصمريفها. ونحمن 

هنا نقصد األسمر المنتجمة التمي تعمرض منتجاتهما فمي محمال متخصصمة، ولهما مكما  

ثابممت يسممهل الونممول لهمما، وتوزيممع االسممتبيا  عليهمما لقيمماس حجمم  الهممدر فممي 

.ير المباعة في تلك المحال، وليست التي ُتباا من داالل المنازل، وال دالمل األطعمة 

 لنا في ارتفاا أسعارها، فهي مس لة تخضع للقبول بين البائع والمشتري.

وإذا  انت هنال لجنة في وزارة العممل لتنظمي  مثمل همذه األعممال والتصمريا 

ممل العمممل. إ  فكممرة األسممر ال منتجممة فكممرة جميلممة بهمما، ف .لممب الظممن أنهمما لمم  ُتكمك

ى األسمر  وهدفها اليري، لكن  ثير منها اةَ  تعتمد على العمالة األجنبية تحت مسمَّ

 المنتجة.
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  االستفادة من بقايا ونفايات المنازل  آلية للحد من مشكلة فقمد

 وهدر الغذاء.

مممن أشممكال الهممدر الملحمموظ فممي مجتمعنمما  ميممات البالسممتيك والممور  الممذي 

علمى سمبيل  -اًنا دونما حاجة ماسمة إلمى ذلمك  فعنمدما نتسمو  نستخدمش بكثرة، وأحي

فشننا نحضر مشترياتنا ب  يماس بالسمتيك ممن مختلمف المقاسمات واألحجمام،  -المثال 

والهدر يكمن في أننا ال نعيُد استخدامها أل.راض أالمرال، بمل نمتخلص منهما  نفايمات 

"عالقمات المالبمس" منزلية. ومن األشمياء األالمرال المعدنيمة التمي فيهما همدر  مذلك 

التي تسمتخدمها مغاسمل المالبمس، فهمي أيًضما ُتَعمدُّ نفايمات منزليمة، فمي حمين أنهما 

 قابلة لالستخدام عدة مرات، بل إنها ال تتلف بسهولة  الور .

وفيما يخصُّ بقايا الطعام .ير القابلمة لالسمتهالل  قشمور الخضمار والفوا مش 

ل همذا النموا ممن البقايما  وقشور البي  والعظام، فشنش يوجد في السو  ما ينة تحوا

 إلى سماد يمكن استخدامش في الحدائق المنزلية.

فايمات أممام المنمازل  مما يفعلمو  فمي  ولعل من المالئ  إيجاد عدة حاويات للنُّ

ص حاوية للبالستيك، وثانيمة للمور ، وثالثمة للزجماج، ورابعمة  بع  الدول، بحيث ُتخصَّ

ف. ممع اطشمارة إلمى أ  تجربمة حاويمات النفايمات التمي للنفايمات التمي ال تخضمع للتصمني

فة وفًقا لما سُيوضمع بمدااللها قمد بمدأت بالفعمل، وُيعتبمر  ُتوضع أمام المنازل ومصنَّ

حي الواحة وحمي الروضمة ممن أوائمل األحيماء بمنطقمة الريماض  خطموة أولمى تتبعهما 

والعقالنيمة فمي  األحياء األالرال  لكننا نحتاج مع ذلك إلى وعمي شمديد بخطمورة الهمدر،

 استخدام األشياء. 
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 التونيات 

 

وضع برنامج زمني لتطبيق استراتيجية الثروة الحيوانية ممع  .1

 خانة بالمياه والبيئة.األالذ في االعتبار االستراتيجيات ال

أ  تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع مجلس  .2

الجمعيممات التعاونيممة لتنظممي  ودعمم  وتطمموير الجمعيممات 

الزراعيمممة المتخصصمممة فمممي الثمممروة الحيوانيمممة والمممدماتها، 

 وتشجيع جمعيات أالرال لهذا الغرض.

مع أ  تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بتوسيع الشرا ة  .3

القطاا الخاه والقطاا .ير الربحي، وتشجيع قيام شر ات 

متخصصة بتطوير واستثمار الثروة الحيوانية لتتمولى مهمام 

التطوير والخدمات اللوجستية للقطاا  وبخانة في مجمال 

البيطممرة والبحمموث والمشمماريع، وتممولي عمليممات التصممدير 

واالسمممتيراد للماشمممية وتنظيمهممما، وتشمممجيع الصمممناعات 

يممة المرتبطممة بهمما مممع المحافظممة علممى المكتسممبات التحويل

 الوطنية.

لممة فممي و الممة  .4 أ  تتممولى وزارة البيئممة والميمماه والزراعممة ممثَّ

الثروة الحيوانية إطال  ها اثو  الثروة الحيوانيمة  لتشمجيع 

المبادرات وتقدي  األفكار واالبتكارات التي تسه  في تنمية 

 القطاا.

وانيمة متوازًنما ومقروًنما ممع أ  يكو  دع  تنمية الثمروة الحي .5

ممة لمعالجمة مظماهر اطسمرا   الضواب  والجزاءات المنظا

فممي اسممتهالل هممذه الثممروة اوال سمميما اللحمموم الحمممراءر، 

 ومصادر المحافظة عليها االمياه والبيئةر.
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 .تطور الثروة الحيوانية في عالقتها بالتنمية 

علمى المواشمي ااطبمل، الضم    تاريخياً اعتممد أبنماء الجزيمرة العربيمة فمي قموته 

والمعازر وعلمى زراعمات محمدودة ومما تجمود بمش األرض ممن مموارد شمحيحة، و مذلك 

على التبادل التجاري مع األقطمار القريبمة ممنه  و ما  للمنماخ ولطبيعمة األرض اليمد 

الطممولى فممي ازدهممار أو انحسممار المسمماحات المزروعممة وأعممداد المواشممي، ولمم  يكممن 

هام واضٌا في توفير احتياجات بقائه ، و ا  هنمال دومماً تمواز  للدواجن والبقر إس

ر بممين الممموارد المتاحممة االمطممر والرعممير ومسمماحة األراضممي المزروعممة Equilibriumا

و ثافة الثروة الحيوانيمة وهمي سمنة هللا فمي الطبيعمة فمي التمواز  والتنموا اطحيمائي 

 ر.  Biodiversityا

ي والجوانمممب البيئيممة  يمكمممن القمممول إ  وبممالتر يز علمممى محممور الرعمممي والمراعمم

اطنسا  اعتمد في .ذائش وتنقالتش وسكنش وملبسش علمى الحيموا  منمذ أ  ُوجمد علمى 

ُعمموا  مما َرَزَقُكممُ  هللاَُّ َواَل َتتَّبك مَّ ْنَعممامك َحُموَلممًة َوَفْرًشمما ُ ُلمموا مك
ممَن اأْلَ األرض، يقممول هللا: ََومك

ُش َلُكْ  َع  ْيَطا ك إكنَّ يٌن﴾ اسمورة األنعمام، اةيمة اُلُطَواتك الشَّ ر. و ما  نمم  حيماة 142ُدوٌّ ُمبك

الباديمممة فمممي المملكمممة همممو المممنم  السمممائد الانمممة فمممي وسمممطها وشممممالها حتمممى 

حسمب مما أورده -السبعينيات الميالديمة ممن القمر  المنصمرم. و ما  سمكا  الباديمة 

لو  نحو-فلاد حمزة في  تابش "قلب جزيرة العر "    عمام % من جملة السكا58يشكا

% 67% مممن سممكا  نجممد، و62% مممن سممكا  الشمممال، ونحممو 70م، وذ ممر أ  نحممو 1932

تقريًبا من سكا  الحسا ااألحساءر يعيشو  في البادية. و ما هو معلوم، فمش  حيماة 

سكا  البادية تعتمد على الماشية في الغذاء وت مين ما يحتاجو  إليمش ممن ضمرورات 

لى ما تجود بش األرض من الكأل، ول  يكن هنمال الحياة. و انوا يعتمدو  في تربيتها ع

مصدر .ذاء للماشية سواه  لذا  انمت أعمداد الماشمية تتم ثر بسمنوات الجفما ، و ما  

الترحمممال همممو الوسممميلة الوحيمممدة لتممموفير الغمممذاء للماشمممية، بمممالر.  ممممن محدوديمممة 

لكمة المساحات التي تستطيع  ل قبيلة التنقل والرعي بها، وتاريخنا قبمل توحيمد المم

مر أسملو  الحيماة  شاهد علمى الصمراا بمين القبائمل علمى منماطق الرعمي. وقمد أدال تغيُّ

ل االجتممماعي للسممكا  فممي المملكممة إلممى وجممود تغيممرات فممي أعممداد الماشممية  والتحمموُّ

ونوعهمما وأنمموا األعممال  والبيئممة الرعويممة، فالماشممية أنممبحت تجممارًة  منهمما ممما هممو 

 عشوائي، ومنها ما هو ملسسي.

ن مممن دراسممة المراعممي أ  هنممال رعًيمما جممائًرا ناتًجمما عممن زيممادة أعممداد وقممد تبمميَّ 

الماشية الانة األ.نام، فمن الالل جمع البيانات وجد أ  هنمال أفمراًدا يملكمو   الًفما 

من األ.نام ومئماٍت ممن اطبمل، إضمافًة إلمى أ  أنواًعما ممن األ.نمام تمدمر المراعمي عمن 

لمن تنممو ممرًة ثانيمة.  مما أ  سمهولة  طريق نزا جذور األعشا  ممما يملدي إلمى أنهما

نقل الماشية ممن منطقمة إلمى منطقمة عنمد هطمول األمطمار، وعمدم االنتظمار حتمى 

ال وسيلدي إلى زيادة رقعة التصمحر.  مما لموحظ أ  منماطق  يكتمل نمو األعشا   أدَّ

الرعي التقليدية الانة في شمال المملكة ومنطقة نجد أمسمت قليلمًة نتيجمة لزحمف 

مناطق الرعي المعروفة، ولالحتطما  والتصمحر. وتعماني البيئيمة الرعويمة  الزراعة على

من انتشار النفايات الناتجة عن مخلفمات األعمال  والرعماة والجهمل بطمر  المتخلص 
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منهمما. وللنفايممات البالسممتيكية الانممة تمم ثيٌر علممى النبممات والماشممية. وقممد ذ ممر بعمم  

ل المواشي الانة في منطقة الصما  أ   ثيًرا من مربي الماشمية الخليجيمين ال  ُمالَّ

يكترثو  بالتخلص من النفايات، وتمنوا لو يت  منعه  لميس فقم  بسمبب النفايمات  

 وإنما ألنه  يملكو  أعداًدا  ثيرة من الماشية وينتقلو  بها دو  قيود.

وبالنظر إلى الماضي القريب، فقد أحدثت الطفرة التوسع في القطماا الزراعمي 

اعات األالرال نمواً مطرداً، وإثر السياسات الزراعيمة، وبمدع  ممن مثلش مثل بقية القط

الدولة بتوزيع األراضي البور واسمتكمال البنمى التحتيمة فمي النقمل والكهربماء وتقمدي  

القروض والدع ر حتى تحقق اال تفاء الذاتي من القما وبعم  المحانميل الزراعيمة 

حقماً اللممائيين والمزراعيينر أ  ومنتجات الثروة الحيوانية وندر البع  منها. تبمين ال

بعضاً من السياسات المائية والزراعية ربما ل  تكن موفقة  فصدر على إثر ذلك قمراٌر 

بوقممف زراعممة القممما فاتجهممت الزراعممة نحممو األسمموأ فممي اسممتنزا  الميمماه حيممث بممدأ 

التوسع في زراعات محانيل أالرال والصوناً زراعة األعال   محصمول نقمدي بمديل 

مكلممف اأراضممي مجانيممة، قممروض، دعمم  الطاقممة  الكهربمماء والممديزلر مممربا و.يممر 

 600وامتهن الزراعة من ليست مهنتش، ويتجاوز عدد الهكتارات المزروعمة بماألعال  

ألف هكتار ومع توفر األعال  وأدال اسمتمرار المدع  إلمى أ  ازهمرت أعمداد المواشمي 

اممت الدولمة بمدع  مليو  رأس علمى أقمل تقمدير، حيمث ق 25في المملكة حتى فاقت 

استيراد مدالالت األعال  وأنيب قطماا الماشمية "بمتالزممة الشمعير" حتمى أنمبحنا 

% فمي بعم  السمنوات 50ماليين طن، وبمما يعمادل حموالي  10نستورد ما يقر  من 

من الكميات المتاحة للتداول في األسوا  العالميمة. االسمتيراد و لفتمش الماليمة ربمما 

ا التوسمع فمي زراعمة األعمال  الخضمراء المكملمة للتغذيمة ليست العامل المقلق وإنم

على الشعير. ازدادت أعداد الثروة الحيوانيمة وازداد معهما واردات الشمعير ولحقهمما 

% ممما نسمتهلكش اليموم 85زراعة األعال  حتى ونل استخدام المياه في الزراعة إلمى 

لقطماعين البلمدي فمي ا 3مليمارات م 3منهما  3مليمارم 24انستهلك  ل عمام مما يفمو  

لزراعممة األعممال ر. وأثممر  3مليممار م 15للزراعممة ومنهمما ممما يفممو   3مليممار م 21والصممناعي، 

أعداد الماشي واضا على تصحر البيئة ناتج عمن الرعمي الجمائر اإضمافة لالحتطما ر وال 

 شك أ  هذه األعداد تفو  بكثير مقدرة مواردنا الطبيعية.

رات تعكممممس أنممممش نتيجممممة للممممدع  وبممممالتر يز علممممى الحاضممممر، نجممممد أ  الملشمممم

% ممن احتياجاتنما ممن 115والتسهيالت للقطاا الزراعي أنبحت السعودية ننتج اليوم 

% ممن الحليمب واأللبما  الطازجمة، إال أننما 100% من لحوم الدواجن وحموالي 50البي ، 

% ممن احتياجنما ممن اللحمموم الحممراء ر.م  العمدد الكبيمر ممن المواشممي. 30ننمتج فقم  

اجن مستهد  النممو والحفماظ عليمش  ونمش أنمش قابمل لالسمتدامة. قطماا قطاا الدو

األلبمما   ممذلك مسممتهد  المحافظممة علممى مكتسممباتش ر.مم  اتهامممش ب نممش مسممتنز  

% فقمم  مممن اسممتهالل 15للميمماه امجمممل ممما يسممتهلك فممي قطمماا األلبمما  يقممار  

العممل األعال  في المملكةر. والخلل يكمن فمي قطماا الماشمية التقليديمة وقمد بمدأ 

علممى تصممحيا مسمماره بتحويلممش مممن قطمماا عشمموائي وتقليممدي مسممتنز  للممموارد 

الطبيعيممة إلممى قطمماا مسممتدام ومنممتج. ووجهممت بونمملة الزراعممة والثممروة الحيوانيممة 

اإعادة توجيش المدع ر  235اتنظي  الزراعةر ورق   66بصدور قراري مجلس الوزراء رق  
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زراعممة األعممال  الخضممراء والبممرامج إثممر دراسممتين أعممدتهما المموزارة ادراسممة إيقمما  

التنموية المقترحة لتنفيمذ القمرار ومسماندتش ودراسمة إيجماد بمدائل الشمعير وتحسمين 

 فمماءة اطنفمما  علممى األعممال  ومممدالالتهار ومممع ا تمممال إعممداد اسممتراتيجيات البيئممة 

والميماه والزراعممة لمعالجممة الخلممل فممي السياسممات السممابقة وموا بممة رؤيممة المملكممة 

2030. 

وفيما يتعلق بالمستقبل، فثمة سعي حثيمث نحمو االسمتدامة والموزارة ماضمية 

في تنفيذ اسمتراتيجياتها القطاعيمة السمتدامة همذه القطاعمات. لمن تتوقمف الزراعمة 

ولن يتوقف إنتاج الحيموا ، ولكمن تم  رسم  الارطمة طريمق لتنظيمهما وأال تكمو  عبئماً 

عاتهمما .يممر المسممتدامة إلممى علممى البيئممة وعلممى الميمماه، وذلممك مممن الممالل تحممول قطا

قطاعممات مسممتدامة بتر يممز علممى الميممز النسممبية للمنمماطق واسممتهدا  المحانمميل 

 الواعدة.

وقطمماا الممدواجن مممن القطاعممات المسممتهدفة فممي برنممامج التحممول المموطني 

االمحافظة على مكتسبات قطاا البي  وتعزيمز النممو فمي قطماا إنتماج  2030ورؤية 

ز األمن الغذائي ولعدم اعتمادها على المموارد الطبيعيمة %ر لتعزي60لحوم الدواجن لم 

المحلية. قطماا األلبما  مسمتهد  الحفماظ علمى مكتسمباتش اممع همذا فقمد تم  منمع 

شممر ات األلبمما  مممن زراعممة األعممال  الخضممراء ووجهممت باالسممتثمار الزراعممي الممارج 

 المملكةر وهذا  القطاعا  متطورا  ومنظما  بشكل  بير.

فيحتماج لعممل  بيمر لخفم  أعمداد المواشمي .يمر المنتجمة  أما قطماا الماشمية

% ممن احتياجاتنما ممن اللحموم الحممراء وربمما 30ورفع إنتاجيتها لتموفير مما يقمار  ممن 

أ ثر اعتماداً على مقدرة هذا القطاا للتحول من تربية تقليدية إلمى تربيمة مهنيمة .يمر 

وتصممحيا الممارسممات  مسممتنزفة للممموارد الطبيعيممة معتمممداً علممى األعممال  الكاملممة

السلبية في التغذية، وذلك العتبارات اقتصمادية واجتماعيمة وتعزيمزاً لألممن الغمذائي. 

همو تحمول القطماا  2030من أه  المبادرات في تحول القطاا ضمن رؤيمة المملكمة 

الزراعممي لالسممتثمار الزراعممي الخممارجي المسمملول اترشمميد اسممتهالل الميمماهر، وإنشمماء 

دمات الزراعيممة ارفممع  فمماءة اطنفمما  وتجويممد الخممدمات التممي الشممر ة الوطنيممة للخمم

تقدمها الوزارةر، وإشرال القطاا الخاه االصخصة مر ز إنتماج اللقاحمات البيطريمةر، 

و ممذلك االستقصمماء والسمميطرة علممى أمممراض الثممروة الحيوانيممة، وتحسممين اطنتمماج 

الخطمة الوطنيمة واطنتاجية، وإعادة توجيش الدع  اللمستحقين من مربمي الماشميةر و

 لتطوير قطاا الماشية ابرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي ت  إقرارهر.

وممممع دممممج وزارة الزراعمممة ووزارة الميممماه وإلحممما  البيئمممة بهمممما تبنمممت الممموزارة 

ر للموازنة بين قطاعاتهما بهمد  ترشميد اسمتخدام Lean Strategyاستراتيجية مرنة ا

-10ستهد  الوزارة موازنة مائية لالستخدام الزراعمي مما بمين المواد الطبيعية حيث ت

م  عام وقد بدأ التحول فالبيئة تحتاج جهوداً  بيرة طنالحها. تحليمة الميماه 3مليار م 8

المالحة .ير مستدامة ومحفوفمة بالمخماطر اعلمى األقمل فمي ظمل التقنيمات الحاليمة 

ى وجمش الخصموه يجمب أ  يتحموال المتوفرةر. القطاعا  الزراعي والثروة الحيوانية عل

إلى قطاعات مستدامة. استراتيجية الزراعمة واألممن الغمذائي اللصمت إلمى مسماهمة 
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مليممار    62مليممار   بممداًل مممن  130الزراعممة فممي النمماتج المحلممي اطجمممالي بمقممدار 

 مع تحولها لالستدامة. 2030بحلول 

 .أبعاد أهمية قطاا الثروة الحيوانية للسعودية 

مق منجمزات تنمويمة الوا ا حقَّ قع أ  قطاا الثروة الحيوانية قطاا حيويٌّ مه ٌّ جدًّ

ممدت لممدال منسمموبيش البممرات سممعودية ترا ميممة، وقممد واجممش عممدًدا مممن التحممديات  وتولَّ

ب عليها حتى حظي بتقدير المنظمات العالميمة، مثمل: احممى  والجوانا استطاا التغلُّ

 ار. الوادي المتصدا، وإنفلونزا الطيور، و.يره

 وفي هذا السيا  يمكن تسلي  الضوء على النقاال التالية:

قطمماا الثممروة الحيوانيممة يشمممل الماشممية الحيممة ااطبممل، والخيممول، واألبقممار،  -

واأل.نمممامر والمممدواجن طنتممماج بمممي  المائمممدة ولحممموم المممدواجن، إضمممافًة إلمممى 

مما الحيوانات الداجنمة والحيوانمات البريمة والسمائبة والطيمور المهماجرة  وهمو 

يعنممي أ  الممدمات هممذا القطمماا ومتابعممة األوضمماا الصممحية لتلممك الحيوانممات 

يتطلممب جهممًدا مضمماعًفا للقيممام بالمتابعممة الدقيقممة، لتالفممي وقمموا السممائر 

ممب األمممراض المشممتر ة مممع اطنسمما . إضممافًة إلممى الممدمات  اقتصممادية، ولتجنُّ

يطممري اطنتماج والتسممويق لمخرجممات همذا القطمماا، وهنمما يبمرز دور الطبيممب الب

الذي يتعامل ممع همذا النموا ممن الكائنمات الحيوانيمة، ممما يعنمي أهميمة رفمع 

 .قدراتش وتحفيزه تقديًرا للدور المه  والحيوي الذي يقوم بش

تكمممن أهميممة قطمماا الثممروة الحيوانيممة  ممذلك فممي أثممره الصممحي واالقتصممادي  -

والبيئي في المجتمع، وهمو عبمارة عمن منظوممة تتمداالل ممع عمدة قطاعمات 

ء في مدالالتش أو مخرجاتش، والواقع أنش يواجش عدًدا ممن العوائمق بسمبب سوا

 .ارتفاا تكاليف اطنتاج والتسويق التي تصاحب سلسلة اطمداد لهذا المنتج

ممق قفممزاٍت تنمويممة نتيجممة للممدع   - مممع أ  قطمماا الممدواجن فممي المملكممة حقَّ

يهمما والتشممجيع بتقممدي  القممروض واألجممور الرمزيممة للمواقممع التممي ُيقممام عل

المشروا، والخدمات اللوجستية األالرال، وألهمية مخرجاتمش  سملعة .ذائيمة 

ما  إال أ  همذا القطماا يواجمش بعم   سواء البي  أو لحوم الدجاج المنمتج محليًّ

٪ ممن إجممالي 70- 60التحديات، مثل: ارتفماا تكماليف األعمال  اتمثمل مما بمين 

ءة اطدارة، وارتفمماا التكمماليف اطنتاجيممة للطيممورر، والعمالممة، وانخفمماض  فمما

٪ ممما قمد 50نسبة النفو  التي قد تصل في بعم  المشماريع الصمغيرة إلمى 

ف بع  المشاريع عن اطنتاج أو الف  طاقتها اطنتاجية، فمي  يلدي إلى توقُّ

مق  ز المشاريع الكبيرة وقوة منافستها واسمتفادتها ممن مبمدأ "تحقُّ ظل تميُّ

ليف الوحدة المنتجة، إضمافًة إلمى العائد على السعة" وقدرتها على الف  تكا

ا  .منافسة الدجاج المستورد ب سعار أقل من المنتج محليًّ

مممن أهمم  الخممدمات التممي يقمموم بهمما قطمماا الثممروة الحيوانيممة فممي وزارة البيئممة  -

ما فممي منافمذ دالممول  30والميماه والزراعمة اطشممرا  علمى حمموالي  محجمًرا حيوانيًّ

. وتكممن أهميمة همذه المحماجر فمي منمع المملكة: االبرية، والبحرية، والجويمةر
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دالول الحيوانات الموبوءة والانمة فمي موسم  الحمج  وهمو مما يعنمي أهميمة 

 .رفع  فاءة الكوادر البشرية وأجهزة الكشف في المنافذ

 .واقع احتياجات السعودية من اللحوم ومدال الهدر منها 

ورد بجانمب % من احتياجاتها ممن اللحموم، بينمما تسمت30ُتنتج المملكة فق  نحو 

د والوجبمات  10-6اطنتاج المحلي ما بين  ماليين رأس عام، وذلك الال  المبرد والمجمَّ

السريعة واللحوم المصنعة. ويالحمظ أ  وزارة البيئمة والميماه والزراعمة ال تسمعى إلمى 

ما ميمزة نسمبية فمي همذا  تحقيق اال تفاء الذاتي من اللحموم الحممراء، فلميس لمدينا حاليًّ

مممل جمماٍر علممى تحسممينش مممن الممالل عممدة مبممادرات لخفمم  أعممداد الثممروة القطمماا، والع

ما بحمدود  ٪. 40وربمما  30الحيوانية، ومع تحسين إنتاجيتهما التوقمع أ  يمت  اال تفماء ذاتيًّ

ومن ناحية أالرال، فش  أول دراسمة أجرتهما وزارة البيئمة والميماه والزراعمة لتحديمد الم  

٪، 30فمممي المملكمممة يتجممماوز  األسممماس للفقمممد والهمممدر، أوضمممحت أ  همممدر الغمممذاء

والمقصممود الغممذاء بشممكل عممام. ويمكممن الرجمموا فممي هممذا الصممدد إلممى الدراسممة التممي 

 أعدتها الملسسة العامة للحبو  في المملكة.

ا توزيًعمما .يممر عممادل   قممد نكممو  نحتمماج إلممى ممما ننتجممش وممما نسممتورده لكنممش ممموزَّ

ذوقها إال ممرة فممي فهنمال َممن يسمتهلك اللحمموم أ ثمر ممن حاجتمش، وهنممال َممن ال يم

العممام، لممدينا هممدٌر  بيممر فممي الغممذاء فممي المملكممة، ومنممش الهممدر فممي الثممروة الحيوانيممة. 

 أ  تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المعنية بهذا األمر باةتي: ويمكن

التوعية ب همية تقليل استهالل اللحوم الحممراء اعتمماًدا علمى المخماطر الصمحية  .1

 ى اطفراال فيها.المترتبة عل

أ  تعمل الدولة عموًما على محاربة الهمدر واطسمرا  عبمر عمادات ال تتسمق ممع  .2

 إلخ.… العقل والدين، والانة في األعياد والزواجات

 توجيش المجتمع للتنويع في مصدر البروتين  ليشمل أيًضا األسمال والدجاج. .3

العاممة،  ويمكن العمل علمى همذه المقترحمات ممع شمر اء الموزارة فمي الصمحة

وتحديًدا اوزارة الصحة، وهيئة الغذاء والدواء، والمر ز الوطني للوقاية ممن األممراض 

 ر.CDCومكافحتها 

ومممن الممالل البحممث عممن البيانممات والمعلومممات اطحصممائية عبممر موقممع المموزارة 

والهيئة العامة لإلحصاء عن الثروة الحيوانيمة فمي المملكمة، نجمد نمعوبة وربمما نمدرة 

والمعلومممات المنشممورة، وهممي ضممرورية لوضممع السياسممات الماليممة  فممي البيانممات

واطدارية واالستثمارية ورس  الُخطم  ومعرفمة االحتياجمات ممن عمدمها، واالقتمراح 

أ  يت  ت سيس منصة إلكترونية  قاعدة بيانات رقميمة  لمعرفمة مما يمت  اسمتيراده أو 

مم ا لكافممة أنممواا الحيوانممات تصممديره مممن الثممروة الحيوانيممة، وممما يممت  ذبحممش وسمملخش يوميًّ

والطيور في المملكة بعد أ  يت  ترقي  جميع تلك الحيوانات والطيمور لمعرفمة حجم  

الفائ  أو العجز واالحتياج والالفمش.. إلمخ.  مذلك فمش  الموزارة أنشم ت منصمة "أنعمام" 

 على الموقع اطلكتروني التالي:

https://anaam.mewa.gov.sa/anaam/LoginUser/Login 

https://anaam.mewa.gov.sa/anaam/LoginUser/Login/
https://anaam.mewa.gov.sa/anaam/LoginUser/Login/
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ل بها أعداد الثروة الحيوانيمة وُمالَّ هما، والعممل جماٍر علمى  وهذه المنصة ُمسجَّ

ترقي  جميع المواشي في المملكة لدقمة البيانمات. مما يعما  علمى بياناتنما همو مبالغمة 

لمموزارة المجانيممة، وتتضمممن: المممالل لعممددها لالسممتفادة بقممدر أ بممر مممن الممدمات ا

ااألدوية، واللقاحات البيطرية، ورالص العمالةر، وما يالحظ على أرقام هيئمة اطحصماء 

هو تحفمظ الممالل الشمية الز ماة أو فمرض ضمرائب  لمذا  ما  ال بمد ممن تمرقي  جميمع 

الثروة الحيوانية في المملكة، وقد بمدأ المشمروا، وقمد يسمتغر  نحمو ثمالث سمنوات. 

ة  حال بقية الوزارات في دقة البيانات سابًقا  لكن هذا األمر بدأ يتحسمن وحال الوزار 

بشكل  بير في جميع الوزارات مع بدء برنامج التحول الوطني طنشاء ال  األسماس. 

واليوم لدال وزارة البيئة والمياه والزراعة تقديرات أفضل، ويمت  العممل علمى تجويمدها 

 . RFIتقنية من الالل الترقي  اطلكتروني باستخدام 

 .سياسات وإجراءات تنمية الثروة الحيوانية 

الواقع أ  لدي السعودية أعداًدا ليست بالقليلة من اطبل، ومعرو  ما تحتماج 

إليممش مممن .ممذاء،  ممما أ  مممن المعممرو  أيًضمما أ  التممواز  مطلممو  بممين ممما يسممتهلك 

يعمة الحمال، الحيوا  وما يستفاد منش  لحوم و.يرها من الصو  والوبر والجلود. بطب

%،  80األسمال ربما األ ثر إنتاًجا من البروتين، وقد تصل اطنتاجية فيها إلى ما يموازي 

ويليهما الممدجاج ثم  البقممر وتليهما األ.نممام، وأاليمًرا اطبممل. أيضماً فممش  وزارة البيئمة والميمماه 

والزراعة تعمل فيما يخص الغطاء النباتي على مشروعين  زيادة الغطاء النبماتي ممن 

ل زراعة األشمجار، والحمد ممن الرعمي الجمائر.  مما تم َّ وقمف دالمول رعماة ومواشمي الال

دول مجلممس التعمماو ، والعمممل جمماٍر علممى إالممراج الممذين داللمموا سممابًقا بنمماًء علممى قممرار 

مجلممس المموزراء الممموقر. أيًضمما، فممش  الممواردات مممن المواشممي الحيممة لمم  تغممب عممن 

المواشي المسمتوردة اليموم يجمب أال استراتيجية المحافظة على الموارد الطبيعية  ف

د، ومن يستورد أوزاًنا منخفضة عليش اسمتيراد أعالفهما حتمى  يقل وزنها عن وز  ُمحدَّ

ن داالل المملكة وتستنز  المياه أو ترعى.  ال ُتسمَّ

ومممن الضممروري لفممت االنتبمماه إلممى أ  حليممب اطبممل ثممروة مهممدرة بشممكل .يممر 

ل اطبمل الحقي قيمين يفتقمدو  المدع  والتوعيمة باألسماليب طبيعي  والسبب أ  ُممالَّ

االقتصادية الحديثة فمي تسمويق منمتجه ، وهم  يحتماجو  إلمى ملسسمات وسميطة 

تستقبل منه  منمتجه . وممن التسماؤالت المثمارة فمي همذا الشم  : أال يمكمن إيجماد 

ا، وال  وسممائل متطممورة وحديثممة لالسممتثمار فممي قطمماا اطبممل  فمممازال اطنتمماج تقليممديًّ

تقات لهممذا المنمتج الصمحراوي المعممرو  لمدينا قمديًما وحممديًثا فمي الجزيممرة. يوجمد مشم

أ  وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على ذلك من المالل الخطمة الوطنيمة  والمل د

لتطوير قطاا الماشية ومنها اطبل، وقد تم  اعتمماد برنمامج التنميمة الريفيمة الزراعيمة 

زارة على إندار األنظمة فيمما يتعلمق بمالرعي المستدامة لهذا الغرض.  ما تعمل الو

للمواشي المحلية.  ما ت َّ إشرال القطاا الخماه فمي همذه الخطمة حتمى تصمبا أ ثمر 

 واقعيًة، وتلبي احتياجات السو .
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الانمة  -إ  من أسبا  الرعي الجائر استخدام وسائل النقل في نقل المواشمي 

ا األعشما  بمالنمو قبمل أ  تمت  ولمو بسرعة للمناطق الرعوية التي تبمدأ فيهم -األ.نام 

نصف فترة نموها  ففي فترة قصيرة ينتهمي موسم  الرعمي  وعليمش يكمو  التسماؤل: 

هممل باطمكمما  وضممع حممل لهممذه المشممكلة الانممة أ  أعممداد المواشممي فممي ازديمماد 

 ومناطق الرعي في تناقص  

ه إ  معظمم  إنتمماج الثممروة الحيوانيممة تقممُر  أ  تكممو  ممموادَّ الاًممما. أممما بخصممو

الصمممناعات التحويليمممة ذات القيممممة المضمممافة، فهمممي فقممم  فمممي قطممماعي األلبممما  

والدواجن  أما قطاا الماشية ااطبل، الض   والماعزر فهمي نمادرة. أيًضما، فمش  الموزارة 

لديها برنامج التنميمة الريفيمة الزراعيمة المسمتدامة، و مذلك الخطمة الوطنيمة لتطموير 

 و  التنمية الزراعية. قطاا الماشية، بجانب استراتيجية نند

م أنممبا مممن األهميممة أ  تممدعو وزارة البيئممة 2030وفممي ظممل رؤيممة المملكممة 

لممة فممي و الممة الثممروة الحيوانيممة إلممى إطممال  ها مماثو  للثممروة  والميمماه والزراعممة ممثَّ

الحيوانية أو الدعوة لتقدي  مبمادرات وأفكمار وابتكمارات جديمة تسمه  فمي تنميمة همذا 

فممي االقتصمماد والسمملول المعيشممي لحيمماة النمماس.  ممما أ   القطمماا المهمم  والحيمموي

أ  أهم   م.  مذلك فمش 2030إشرال القطاا الخاه ُيَعد أحد مرتكزات رؤيمة المملكمة 

ا والمممنظا ، فممي حممين أ   مما فممي المموزارة أ  تكممو  هممي الُمشممرا مقومممات العمممل حاليًّ

م من جانب القطاا الخاه، والق طاا الخاه أ فم  الخدمات واالستثمار يجب أ  ُتقدَّ

فمي تقمدي  الخمدمات بالشمكل المم مول، واألمثلمة  ثيمرة فمي قطماا الزراعمة وقطماا 

المياه  و مثال: فقد أندرت الوزارة قراًرا بتخصيص مصنٍع طنتاج اللقاحات البيطرية. 

أما بقيمة الخمدمات التمي تعممل عليهما الموزارة، ففمي القريمب سمتتوقف عمن إدارتهما، 

ا و 32المثال ال الحصر: ويشمل ذلك على سبيل  عيمادة  182مختبمًرا و 20منفمًذا حمدوديًّ

ًها من الوزارة بتخصميص المحماجر الحيوانيمة  فمدور الموزارة  بيطرية.  ما أ  هنال توجُّ

في جميع القطاعات: التشريع، والتنظمي ، ورسم  السياسمات واالسمتراتيجيات. علًمما 

لتصور أ  القطاا الخاه ربمما يكمو  أ  الوزارة لن تتخلى عن تقدي  واجباتها، ولكن ا

أ ف  في استغالل الموارد المتاحة لتقدي  الخدمات، والمرحلمة األولمى نحمو ذلمك همي 

الموافقممة علممى إنشمماء الشممر ة الوطنيممة للخممدمات الزراعيممة المملو ممة للدولممة وربممما 

م القطماا الخماه بعًضما  تخصيصها الحًقا، علمى أ  يكمو  للشمر ة الحمق فمي أ  ُيقمدا

الدماتها، على سبيل المثال تشغيل المحماجر. والموزارة بمذلك تسمتطيع بالفعمل من 

أ  تتماشى مع أهدا  الرؤية لتحقيق مفهوم الشرا ة بين القطماا العمام والخماه 

لرفممع الكفمماءة واطنتاجيممة وتقليممل األعبمماء والتكمماليف عممن الدولممة، بجانممب تعظممي  

 أ بر.االستفادة من الموارد المالية وتشغيلها بكفاءة 

ومن ناحية أالرال، فش  الوزارة ُتولي اهتماًما بتربية النحل في السمنوات األاليمرة. 

ولدال الوزارة برنامٌج مميز مع جمعية النحالين في جنو  المملكمة، وُيَعمدُّ دعم  مربمي 

النحل ضمن البرامج السبعة التي يدعمها برنامج التنمية الريفية الزراعية المسمتدامة 

ا.  ماليًّ

إلممى مخلفممات الثممروة الحيوانيممة، مثممل الشممحوم والجلممود والصممو    وبممالتطر

ممز لبحمموث الثممروة الحيوانيممة ضمممن  والبقايمما األالممرال، فثمممة مبممادرًة طنشمماء مر ممز التميُّ



  

      32 

إمكانية أل  تقموم وزارة البيئمة والميماه والزراعمة  برنامج التحول الوطني. أيضاً فهنال

و  اطفادة ممن همذه ا لمخلفمات فمي ت سميس ورش أو مصمانع ببرامج دع  لَمن يودُّ

لعزل نو  الخرا  وشعر الماعز  فبيوت الشعر التي نسمتخدمها فمي االسمتراحات 

يت  عادة استيرادها من دول أالرال، وأ.لمب الظمن ممن با سمتا  أو تر يما. وال ننسمى 

ضممة لالنقممراض  - ممذلك أ  نممناعة السممجاد المحلممي  تقمموم علممى  –وهممي نممناعة ُمعرَّ

ما يت  التخلص منش مع الجلد، وعلى سبيل المثال: ُيذبا فمي مكمة  الصو ، وهو عادة

 الالل موس  الحج أ ثر من مليو  حيوا ، ومن الهدر التخلص من مخلفاتها.

ص و الة الوزارة للثمروة الحيوانيمة ميزانيمة للمبمادرات  ومن المقترحات أ  ُتخصا

مما. النوعيمة ذات األثممر لرفممع  فماءة وفاعليممة القطمماا،  ممما فعلمت ال ميمماه والزراعممة حاليًّ

أ  هنال الممس مبمادرات ضممن برنمامج التحمول الموطني بجانمب  ومن الجدير بالذ ر

 مبادرة ضمن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بنحو ثالثة مليارات  .

والواقع أنمش لمو اعتممدت الموزارة مبمال  مخصصمة لدراسمات الجمدوال، ودعممت 

مية للقيام بتلك الدراسمات، ممع وجمود طمال  دراسمات عليما، األقسام اطدارية والعل

باطضممافة إلممى تقممدي  الممدع  اللوجسممتي وتمموفير اطحصممائيات  لكمما  مسممتوال ريممادة 

ا. وهذا ال يعني تجاهل أ  الموزارة تمدع  األبحماث،  األعمال بتلك الدراسات مرتفًعا جدًّ

عممة مممع أربممع جامعمات بمبلمم  يفممو   يممين  ،  ممما تممدع  مال 105ولمديها عقممود موقَّ

طال  الدراسات العليا، أما دراسات الجدوال فالمستثمر الذي ير.مب يجمب أ  تكمو  

 لديش المالءة المالية، وأقلها قيمة الدراسة.

وفيما يتعلق بمدال وجود استراتيجية مستقلة للثروة الحيوانية، فبالفعمل ثممة 

ا بممالوزارة عمممل اسممتراتيجية مسممتقلة ضمممن قطمماا الزراعممة  فممال يمكممن لكممل قطمما

اسممتراتيجية منفصمملة، حيممث تشممتمل المموزارة علممى ثالثممة قطاعممات تحتمماج أ  تكممو  

  فال يمكن ممثاًل للزراعمة أ  تعممل inter and intraمتجانسًة دااللها وبين القطاعات 

استراتيجية بدو  أ  تكمو  متكاملمًة ممع اسمتراتيجية الثمروة الحيوانيمة،  مما ال يمكمن 

 يئة بمعزل عن الزراعة أو المياه، والعكس.عمل استراتيجية للب

إ  المنشآت بشكل عام تعاني من رسوم المقابل المالي للعمالة و.يرها ممن 

الرسوم، و ذلك سياسة تطبيق السعودة، وقد سعت وزارة البيئة والمياه والزراعمة 

مع وزارة العمل من أجل عدم فرض رسوم على الممزارعين ومربمي الثمروة الحيوانيمة 

ح للجمعيات باستقدام العمالمة الموسممية  6ن لديه  حتى عدد الذي عاملين،  ما ُنرا

 وت جيرها.

أيًضمما ويممما يتعلممق بممدور الحلممول التقنيممة والتطبيقممات اطلكترونيممة فممي تطمموير 

الثروة الحيوانية في المملكمة وُسمبل التعاممل معهما، وبخانمة سلسملة الكتمل أو مما 

اطجممراءات ومتابعتهمما بممداًل مممن اطجممراءات  ُيعممر  بتقنيممة البلممول تشممين، لتسممهيل

ل أسموا  النفمع العمام ااألسموا  والمسمالخر  اطدارية التقليدية، يالحمظ أنمش ممع تحموُّ

ممممن وزارة الشممملو  البلديمممة والقرويمممة، فقمممد بمممدأت وزارة البيئمممة والميممماه والزراعمممة 

مممم blockchainاالسممممتعداد لممممذلك باسممممتخدام  ع طدارة القطمممماا، ومنهمممما نظممممام التتبُّ

. وترال الوزارة في البلول تشين والذ اء االنطناعي فرنمًة traceabilityوالشفافية 

  بيرة لتحسين وتنمية الثروة الحيوانية.
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  بممرامج دعمم  قطمماا الماشممية فممي ضمموء الخطممة الوطنيممة لتطمموير

 القطاا.

مممن التسمماؤالت الملحممة بخصمموه االحتيمماج لإلنتمماج الحيممواني الممذي يسممتلزم 

ل من الت ربية التقليدية إلى تربيمة مهنيمة،  يمف سمتكو  همذه التربيمة المهنيمة  التحوُّ

وهل تعني إيجاد شر ات متخصصة أو أسلو   الر  وما ممآل التربيمة التقليديمة  ومما 

ل و ذلك التكاليف المادية  ر لهذا التحوُّ  الوقت الُمقدَّ

لمش إلمى قطماا  وفي همذا الصمدد يالحمظ أ  تنميمة قطماا الماشمية يشمترال تحوُّ

ر للمياه، واالعتقاد أ  ذلك ممكمٌن حسمب الدراسمات التمي أعمدتها م ستدام .ير ُمهدك

الوزارة، والنجاح يكممن فمي إشمرال أنمحا  المصملحة امربمي الماشميةر.  مذلك فيمما 

يتصممل بقطمماا الماشممية، فممش  وزارة البيئممة والميمماه والزراعممة تسممعى إلممى العمممل مممع 

ر هممو سممبع نممغار مربممي الماشممية للعمممل المهنممي بممدَل التق ليممدي، والوقممت الُمقممدَّ

رة لهمذا التحمول فهمي بحمدود مليمار   باالعتمماد علمى  سنوات  أما الميزانيمة المقمدَّ

ألمف مربمي تقليمدي،  150برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة. واليوم يوجد نحمو 

اشمي ولن تتخلى الوزارة عنه  بل سيت  العمل معه   والهد  أ  تكو  تربية المو

مهنة،  ما تسعى الوزارة إلى إيجاد مصدر دالل لَممن يعممل فمي همذا القطماا عنمدما 

 يتقدم بش العمر.

أما عن أسملو  مهنمة تربيمة الماشمية ومتطلباتهما اتمرااليص، شمروال، أعمداد، 

نمموا الغممذاء، و.يممر ذلممك، فممالواقع أ  العامممل بهممذه المهنممة ُيممدرج فممي وزارة العمممل 

منا وثيقمة العممل الحمر، وذلمك وفًقما لمما أعلنتمش وزارة ش نش ش   المهن األالرال، ويُ 

البيئة والمياه والزراعة ملالًرا بالتعاو  مع وزارة العمل. وقد ورد ضمن الشمروال: أال 

يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاا العمام أو الخماه وأال يكمو  طالبما، لكمن همذا 

ممر واسممًعا علممى ممتهنممي تربيممة الماشممية أو الحيوانمم ات والطيممور  فنظممام الشممرال حجَّ

وثيقة العمل الحر ُتعطى ألي مواطن، سواء  ا  موظًفا في قطاا عام أو الماه أو 

 مذلك أنمش تم  اسمتبدال شمرال "أال  في قطاا .ير ربحي أو متقاعًدا أو طالًبما. ويالحمظ

سممنة  حيممث يمكنممش العمممل وال أحممد يمنعممش  لكممن  21يكممو  طالبمما" بمم   يكممو  العمممر 

حقين فقمم  حسممب توجيممش مجلممس المموزراء، وتوجممش الدولممة اطعانممات ُتمممنا للمسممت

 بشكل عام "أال يكو  الدع  إال للمستحقين".

أما ما يخصُّ الصناعة والقطاا الخاه فصمندو  التنميمة الزراعيمة يمدع  جميمع 

المشاريع التي تتوافق مع اسمتراتيجية الموزارة   قمروض مشماريع المدواجن واأللبما  

 والخدمات البيطرية. 

ل البع  أ  مربي الماشية يستخدمو  حقًنا ُتسرا عملية نممو األ.نمام ويتداو

ويحقنونها بحقن أالرال ضمد األممراض ويبيعونهما مباشمرة، وفمي همذا الشم   يمكمن 

اطقرار ب   هنال بالفعل بع  الممارسات السملبية التمي تمت ، ولكمن لُحسمن الحمظ 

بممل فشنممش يمكممن ا تشممافها بسممهولة لممدال المسممالخ وتمنممع مممن اسممتهال  ها مممن قك

مزة ممنموا اسمتيرادها  ا على المسمالخر. وهمذه األدويمة المحفا األمانات االمشرفة حاليًّ

بل الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويت  تهريبها. وقد الالفت الموزارة بعًضما ممن  من قك
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الصمميدليات والتممي تبيعهمما مممن تحممت الطاولممة إثممر بال.ممات مممن بعمم  المممواطنين 

افها بسهولة بعد الذبا، حيث ُيالحظ وجود أثر على الذبيحمة، الغيورين. ويمكن ا تش

 أما في الحيوانات الحية فال يمكن ا تشافها.

وفيما يتعلق بتنظي  فتمرات الرعمي وزيمادة رقعمة المحميمات الخانمة بمالمراعي 

الطبيعية، ومدال االستفادة من المحميات الخانة التي تغطي مسماحات  بيمرة ممن 

لطبيعيممة، فممش  قطمماا البيئممة وضمممن اسممتراتيجية البيئممة أفضممل منمماطق المراعممي ا

واستراتيجية الرعي، قد اعتممد مملالًرا إنشماء المسمة مرا مز تهمت  بالبيئمة، منهما مر مز 

 مكافحة التصحر،  ذلك ت  البدء في إنشاء المحميات الملكية.

وحممول دور مكاتممب المموزارة فممي المحافظممات فممي توعيممة المممزارعين ومربممي 

لكين، ودور الجمعيمممات الزراعيمممة األهليمممة، يالحمممظ أ  المممموارد المواشمممي والمسمممته

ا علمى اطرشماد البيطمري فقم .  المالية سابًقا ل  تكن تفي بهمذا، و ما  التر يمز منصمبًّ

ل عليمش الموزارة الكثيمر  وملالًرا تمت الموافقة على برنامج التنمية الريفيمة والمذي تعموا

. وهنمال جهمود مبذولمة لتحسمين في تمويل الخطة الوطنية لتطوير قطاا الماشية

عمليممة اطرشمماد ومعالجممة أوجممش القصممور فيممش، حيممث تطممما الخطممة إلممى أ  ال يكممو  

ا فحسب، بل الم مول أ  يمت  االسمتثمار فمي ممزارا إرشمادية نموذجيمة  اطرشاد نظريًّ

 Hand on experiencedلمربي الماشية 

لسممكا  وبغمم  النظممر عممما قممد يقممال عممن دقممة اطحصممائيات حممول نسممبة ا

المممزاولين لمهنممة تربيممة الماشممية، إال أنممش ال شممك فممي أ  حيمماة السممكا  فممي الجزيممرة 

العربية قد ارتبطت ارتباًطا وثيًقا بتربية الماشية والزراعمة منمذ القمدم، وأنمبا همذا  

النشمماطا  مممن العممادات والتقاليممد  ولممذلك فممش  أي تغييممر حقيقممي وفاعممل يجممب أ  

لشممريحة  بيمرة ممن المجتممع وإقناعهما أو فممرض  يعتممد علمى القمدرة علمى الونمول

واقع جديد تقتنع بصالحيتش  أي أنش ال بد من تدالل الدولمة لتغييمر الممارسمات الحاليمة 

مق أهمداَ  الدولمة،  وتوجيهها توجيًها نافًعا ومسلواًل، يخدم المواطن ا فمردر، وُيحقا

 ويحافظ على البيئة.

ويلممش مممن قطمماا تقليممدي عشمموائي إ  إنممالح قطمماا الثممروة الحيوانيممة يعنممي تح

ُمستنزك  للموارد إلى قطاا مسمتدام وُمنمتكج يعتممد علمى تربيمة مهنيمة منتجمة قابلمة 

مما ومتمموفر مممن ماشممية،  لالسممتدامة. وهممذا يجممب أ  ينطلممق مممما هممو موجممود حاليًّ

واالسممتفادة منهمما بطريقممة نممحيحة بممداًل مممن الوضممع الحممالي، حيممث يصممر  عليهمما 

اًل طائلممة بممدو  جممدوال اقتصممادية حقيقيممة. أممما التعويممل علممى أنممحابها والدولممة أممموا

االستثمارات المحلية أو الخارجية فمي همذا القطماا فمي المملكمة فغيمُر واقعمي، إال إذا 

مت الدولممة تسممهيالت  بيممرة تجعممل مممن هممذه االسممتثمارات عبًئمما عليهمما، وفممي  قممدَّ

ت. وإذا حسممبنا النهايممة يفشممل العمممل عنممد وقممف التسممهيالت أو الممدع  لالسممتثمارا

رنا أسمعارها، فشنهما تعتبمر ثمروة هائلمة مجممدة، والسملال:  يمف  أعداد الماشمية وقمدَّ

مدة أو علمى األقمل وقمف  رة بمالباليين المجمَّ يمكن االستفادة من همذه الثمروة الُمقمدَّ

 الخسائر والت ثير السلبي على البيئة  ويمكن هنا اطفادة من المقترحات التالية:

الحالية في مجموعات اقتصادية على شكل شر ات أو جمعيات تجميع الماشية  .1

تعاونيممة تملممك الدولممة فيهمما سممهًما مسمميطًرا انممندو  االسممتثمارات العامممةر، 
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وتكو  مساهمات المواطنين فيها عينية بما يتوفر لديه  ممن ممواٍش، ويفمتا 

للمواطنين ُفرًنا وظيفية في تشغيل وإدارة هذه الجمعيات أو الشر ات تحمت 

ابة وإرشاد الجهات المختصة في الدولة. وبشمكا  الدولة بيمع أسمهمها الحًقما رق

 إذا شاءت.

ل الماشمممية علمممى المممدالول فمممي همممذه التكمممتالت  .2 ع ُممممالَّ وضمممع سياسمممات ُتشمممجا

 االقتصادية دو  إجبار أحد.

قيممام هممذه الجمعيممات أو الشممر ات بتوجيممش ودعمم  فنممي واستشمماري مممن الدولممة  .3

الحاليممة، وتحممديث التقنيممات المسممتخدمة، واالسممتفادة بتطمموير الثممروة الحيوانيممة 

بشممكل اقتصممادي وبتقنيممة حديثممة مممن جميممع منتجممات المواشممي والصممناعات 

 المعتمدة عليها، وتحويلها إلى أنول مربحة.

 وقف أي دع  فردي إال من الالل الكيانات االقتصادية المقترحة أعاله. .4

، ووضمع سياسمات جديمدة لحمايمة التشديد على تنفيذ أنظمة حماية البيئة الحالية .5

 البيئة وتقنين المراعي وَمْنع التصحر.

التشمدد فمي تطبيمق عقوبمات االحتطما  والتشمهير بالمسملولين المذين يخلممو   .6

 بذلك.

  العيمادات البيطريممة المتنقلمة  نممموذج للمشماريع المميممزة لقطمماا

 الثروة الحيوانية.

ات البيطريمممة المتنقلمممة إ  وزارة البيئمممة والميممماه والزراعمممة تسمممتعين بالعيممماد

ا لدال الموزارة  لتعوي  النقص والونول إلى مربي الماشية في األما ن النائية، وحاليًّ

ل  100عيادة متنقلة، وجاٍر توريد  180حوالي  ل على التحموُّ عيادة أالرال. لكن الوزارة تعوا

، في تقدي  الخمدمات البيطريمة ممن الموزارة إلمى الشمر ة الوطنيمة للخمدمات الزراعيمة

لتقممدي  الممدمات أفضممل مممما يممت  تقديمممش اليمموم بسممبب قلممة الممموارد البشممرية، حيممث 

طبيب بيطمري، فمي حمين أ  الكموادر اليموم نحمو  3000تحتاج الوزارة إلى ما ال يقل عن 
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وأعمممال وزارة البيئممة والميمماه والزراعممة تفممو  بكثيممر الدمممة مربممي المواشممي، 

 1200تماج إلمى مراقبمة وإشمرا  بجانمب حمموالي عيمادة بيطريمة تح 2000فهنمال حموالي 

إلخ.  ما تقوم الوزارة بمكافحة نواقل المرض، مثمل: حممى الضمنك، … مشروا دواجن

المتصممدا، والبروسمميال، و.يرهمما مممن األمممراض المشممتر ة بممين اطنسمما  والحيمموا ، 

إضافًة لمبادرات برنامج التحول الوطني، والم مول أ  يلدي تخصميص الخمدمات إلمى 

 ديمها بصورة أفضل.تق

  مدال التنسيق بين الجهات ذات العالقة بتنمية الثروة الحيوانية في

 المملكة.

فيممما يتعلممق بمممدال وجممود رؤيممة أو تنسمميق تكمماملي بممين الجهممات ذات العالقممة 

للتواز  بين الغذاء والماء والطاقة، تجدر اطشارة إلى أنمش يوجمد بموزارة البيئمة والميماه 

تيجيات متزنممة، وهممي: البيئممة، والممماء، والزراعممة، واألمممن الغممذائي. والزراعممة أربممع اسممترا
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وجميممع هممذه الدراسممات تمممت مممع أنممحا  المصمملحة وُعرضممت علممى العممموم وتمم  

إقرارها.  ما تنسق و الة البيئة مع وزارة الطاقة. وتعدُّ نناعة الثمروة الحيوانيمة جمزًءا 

اعممة ُتعَنممى بالشممقين الحيممواني مممن اسممتراتيجية الزراعممة، باعتبممار أ  اسممتراتيجية الزر 

 والنباتي.

ومن المطلو  أ  يكو  أي دع  لتنمية الثروة الحيوانيمة فمي المملكمة متوازًنما 

ومقروًنا مع تقليل اطسمرا  فمي اسمتهالل همذه الثمروة وال سميما اللحموم الحممراء 

د ومصادر الميماه والبيئمة فمي المملكمة   مما أ  ثممة حاجمة دوًمما للموازنمة بمين المموار 

الطبيعية وتنمية الثروة الحيوانية، وهمذا مما نصمت عليمش اسمتراتيجية الثمروة الحيوانيمة 

من حيث ضرورة المواءمة مع اسمتراتيجيتي البيئمة والميماه  إال أ  الضمريبة قمد تكمو  

 .ير مناسبة، واألفضل ربما التوعية.

ذه قضمية أ  تنمية الثروة الحيوانية إذا  ا  سيلثر على مخزوننا من المياه، فهم

الطيرة للغاية. فالمياه ستكو  مادًة ربما ُتسباب حروًبا لنقصها في العال . واستيراد 

ا.  اللحوم ب نواعها متاٌح، ومن َث َّ فش  أي ت ثير على المياه الجوفية ُيعمدُّ أممًرا الطيمًرا جمدًّ

أ  حتى اللحوم نستطيع التقليل من تناولها، أما الماء فقضية حياة أو موت. والثابمت 

تنميممة الثممروة الحيوانيممة يجممب أ  تكممو  مسممتدامًة حيممث سممتخف  المموزارة موازنممة 

  عام.3مليارات م 10-8من المياه إلى  3مليار م 21الزراعة من 

مش  والواقع أ  وزارة البيئة والمياه والزراعمة ماضمية لتحقيمق االسمتدامة، حيمث إنَّ

تحويمل .يمر المسمتدام إلمى لن تتوقف الزراعمة ولمن يتوقمف اطنتماج الحيمواني  وذلمك ب

مستدام بالتر يز على الميزة النسبية في بع  المناطق، وهذه معادلة نعبة  لكمن 

ثمة مكتسبات وطنية يمكن أ  تساه  في تحقيق ذلك، و مثال: فمش  وقمف زراعمة 

األعال  يقابلش إنتاج زراعمات مكثفمة  فاسمتخدام تقنيمة الهيمدروبونيك واأل وابونمك 

ر  ل في أنظمة رعاية وتغذية المواشي من األعمال  % من الم90يوفا ياه  بجانب التحوُّ

الخضراء إلى األعمال  الكاملمة  وزراعمة المبن والفوا مش فمي جنمو  المملكمة، والزراعمة 

البعليممة فممي .ممر  المملكممة، وزراعممة المممدرجات الزراعيممة مممن جممازا  حتممى الطممائف، 

ة وتقنيممة الجينمموم لرفممع واالعتممماد علممى حصمماد األمطممار، وتحسممين األنممول الوراثيمم

إنتاجية الثروة، واالستثمار في االسمتزراا السمم  فمي الميماه المالحمة. أمما بخصموه 

أبممرز المكتسممبات الوطنيممة فهممي نممدور األنظمممة والتشممريعات ااألوامممر السممامية 

ر بيانمات  المختلفة وقرارات مجلس الوزراءر المتعلقمة بالزراعمة والبيئمة والميماه، وتموفُّ

رال الممرأي العمممام وقممادة همممذه الممبالد أهمم  المكتسمممبات الوطنيممة التمممي أفضممل، وإد

ستساه  فمي التحمول. لم  يكمن األممر يسميًرا، ولكمن الموزارة سمعت لتحقيمق أهمدا  

التنميممة المسممتدامة وموازنممة القطاعممات المختلفممة مممع مراعمماة قممدر اطمكمما  األثممر 

من يملكمو   ا ه 50االجتمماعي. و مثمال، فممش  نمغار المممزارعين ممَّ كتمماًرا أو أقمل ُسمممك

ضممت عممن ذلممك  فممت وُعوا وقك
ُ
لهمم  باالسممتمرار فممي الزراعممة  فممي حممين أ  الشممر ات أ

باالستثمار الزراعي المسلول الارج المملكمة. مثمال  المر، إطمال  برنمامج إعمادة توجيمش 

الدع  ملالًرا، والموجش لصغار مربي الماشية، فضماًل عمن إطمال  بمرامج عديمدة أالمرال 

 للتحول.
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 التونيات 

 

إيجاد حرال وعصف ذهنمي للتعريمف ب هميمة الشمهادة  .1

 (SGAP) السمممعودية للممارسمممات الزراعيمممة الجيمممدة

للمممزارعين والمسممتهلكين مممن الممالل بممرامج اطرشمماد 

 .الزراعي

رعين تحمل الدولة لتكاليف إندار الشهادة لصغار المزا .2

ن تقلُّ مزارعه  عمن  هكتماًرا، شمريطة أ  ينضم   50ممَّ

طحدال الجمعيات التعاونية، وحضور برنامج إرشادي في 

 .هذا الخصوه

دراسة مدال إمكانية توحيد الجهة المختصة المسملولة  .3

عن أمن وأما  الغذاء  لتالفي التداالالت بمين عمدد ممن 

 .الجهات الحكومية

ر المعلوممممة عنهممما، تنظمممي  األسممموا  الزراعيمممة وتممموفي .4

لمعرفممة منمماطق الفممائ  والعجممز فيهمما لتقليممل أثممر 

 .موسمية المنتجات الزراعية

تفعيمممل دور الجمعيمممات التعاونيمممة الزراعيمممة وتشمممجيع  .5

المزارعين لالنضمام إليها  بهد  إيجاد الشمراء الموحمد، 

وإبرام العقمود لبيمع منتجماته  لتحقيمق وضمع تنافسمي 

 .أفضل
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 ارسممممات الزراعيممممة الجيممممدة وأهميتهمممما التعريممممف بشممممهادة المم

 االقتصادية واالجتماعية.

شمهادة الممارسمات الزراعيمة  السعودية أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة

ر شبكة محليمة تمرب Saudi G.A.Pالجيدة " وأنمحا  العالممات  الممزارعين " التي توفا

اةمنمممة وتوزيعهممما، لتحقيمممق االطمئنممما  لمممدال  إنتممماج األ.ذيمممة التجاريمممة فمممي مجمممال

ع مصدره.  مما أنهما ُتعمدُّ نقلمًة  بيمرة فمي  المستهلكين، وسالمة الغذاء وإمكانية تتبُّ

جودة وسالمة المنتجات الزراعية في المملكة، ُيرجى أ  تلثر علمى نمحة المسمتهلك 

 لمصدرة إلى الخارج. في المملكة واأل.ذية ا

وتهد  هذه الشهادة إلى رفع  فاءة القطاا الزراعي، بالتر يز على األسماليب 

العلمية في اطنتاج والتسويق، وتعزيز ثقة المستهلك فمي المنتجمات الوطنيمة. أيًضما 

ر الشهادة شبكة محلية ترب  المزارعين وأنحا  العالمات التجاريمة فمي مجمال  توفا

منة وتوزيعها، ما يطمئن المسمتهلكين. وتغطمي الشمهادة سمالمة إنتاج األ.ذية اة

ا األحيائير، ونمحة العماملين  ع مصدره، والبيئة ايشمل ذلك التنوُّ الغذاء وإمكانية تتبُّ

 وسالمته  ورعايته ، وسالمة الحيوانات.

إ  القطماا الزراعمي السممعودي ر.م  أهميتمش االقتصممادية واالجتماعيمة والبيئيممة 

علممى وجممش الخصمموه فممي تحقيممق األمممن الغممذائي إضممافة إلممى ممما يممت   ودوره الحيمموي

استيراده من المنتجات الغذائية، إال أنش يواجش العديَد من التحديات التي قمد تملثار علمى 

مسممتقبلش سمملًبا، مثممل تممدهور الممموارد الطبيعيممة االميمماه واألراضممي والبيئممةر بسممبب 

عنمممش انتشمممار التلممموث البيئمممي،  العمليمممات الطبيعيمممة واألنشمممطة البشمممرية  ممممما نمممتج

وانخفاض الصوبة التربة، وازدياد نسبة التصحر، وشا المياه.  ما زاد التمدهور بسمبب 

الضغ  السكاني المتزايد، وانخفاض إنتاجيمة و فماءة الوحمدة المنتجمة، والممارسمات 

الزراعية .ير المالئمة  اطفراال فمي اسمتخدام الميماه والتسمميد والمبيمدات الزراعيمة، 

تزايد هجرة المزارعين إلى المد  وتولي العمالمة األجنبيمة الزراعمة بمدياًل عمنه . و مل و

ل النشاال الزراعي وحدوث اللل فيمش  ت إلى ترهُّ هذه العوامل مجتمعًة أو منفردًة أدَّ

ى الممارسممات الزراعيممة  عبممر سلسمملة إمداداتممش  مممما أدال إلممى أهميممة تبنممي ممما ُيسمممَّ

ر، والتمي همي عبمارة عمن معمايير لإلنتماج GAPا  Good Agricultural Practicesالجيمدة

الزراعممي مممن شمم نها ضممما  سممالمة وأممما  الغممذاء والعمماملين فممي إنتاجممش،  ممما أنهمما 

تعمل بوثائق ُيطلق عليها الوثمائق القياسمية، يمت  االلتمزام بهما ممن المالل أربمع نقماال 

ة، ونقماال أساسية الانمة بتلمك الممارسمات، همي: البروتو مول، والتشمريعات العامم

 التحكُّ  والتوافق مع المعايير، وقائمة الفحص والمراجعة.

والواقممع أ  مممن اةثممار السمملبية للممارسممات الخاطئممة أثنمماء عمليتممي اطنتمماج 

والتسممويق للمنتجممات الزراعيممة هممو انخفمماض  فمماءة المنممتج المحلممي و ممذلك ثقممة 

ال فممي اسممتخدام المسممتهلك، يصمماحبش ارتفمماا تكلفممة الوحممدة المنتجممة نتيجممة لإلفممرا

مممدالالت اطنتمماج مثممل المبيممدات الزراعيممة والسممماد الكيممماوي، إضممافة إلممى طبيعيممة 

المنتجمات الزراعيمة مثمل سممرعة التلمف والموسممية، وضممعف البنمى التحيمة لألسمموا  

الزراعيممة وتمموفر المعلومممات لتلممك األسمموا  فممي مختلممف منمماطق المملكممة  وبالتممالي 

https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9&tagLabel=%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9
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الممزارا، و مذلك عمدم االسمتفادة ممن مخلفمات  يلدي ذلك إلمى تمرا   الخسمائر علمى

المزرعة التي تنتهي بحرقها وإحداث تلوث بيئي، ومن هذا المنطلق تبّنت وزارة البيئة 

والمياه والزراعة ر.  ت الرها إندار شهادة الممارسمات الزراعيمة السمعودية الجيمدة، 

يمة م مولمة فمي هدفها رفع  فاءة اطنتاج وتعزيز ثقة المستهلك، ولها أهدا  إيجاب

 حال تطبيقها  ما ُرس  لها، ومنها:

أهميممة تطبيممق الممارسممات الزراعيممة الجيممدة لتحممديث وتطمموير الزراعممة فممي الممبالد  -

 واستدامتها.

ا علمى  - المطالبات بسمالمة المنتجمات الزراعيمة المحليمة لضمما  عمدم ت ثيرهما نمحيًّ

 المستهلك.

سممواء المحليمممة أو الفمم  نسممب متبقيمممات المبيممدات فمممي المحانمميل الزراعيمممة  -

المصدرة من الالل االلتزام بنظام المبيمدات، وذلمك وفمق الحمدود المسمموح بهما 

وفًقمما للدسممتور الغممذائي العممالمي، بممما يشممجع المممزارعين علممى تصممدير منتجمماته  

 الزراعية، وعلى وجش الخصوه التمور.

 وجود نعوبة لدال بع  المزارعين في تسويق منتجاته  الزراعية. -

رامج إدارة متكاملممة وعلميممة واضممحة لممدال المممزارا  مممما أسممه  فممي عممدم تمموافر بمم -

ارتفاا تكاليف إنتاجش، وظهور العديد من األممراض ذات الطمابع الوبمائي واةفمات 

 التي تتطلب برامج إدارة متكاملة للقضاء عليها.

عدم االسمتفادة ممن مخلفمات المزرعمة بتمدويرها واالسمتفادة منهما   سممدة أو  -

 أعال .

 هد  شهادة الممارسات الزراعية الجيدة ال بد من: وليتحقق

إيجاد عصف ذهني للمزارعين للتعريمف ب هميمة الحصمول علمى الشمهادة ودورهما  -

فممي تعزيممز ثقممة المسممتهلك وتحقيقممش لعائممد مجممٍز، ولوضممعش فممي وضممع تنافسممي 

 أفضل لمنتجاتش مع المنافسين سواء المحلي أو المستورد.

 يز ثقته  فيها، للتعريف بالشهادة.رسائل توعوية للمستهلكين لتعز -

تتولى الجهات الرسمية تشديد الرقابة والعمل باحترافيمة لتفعيمل دور الشمهادة،  -

قتهمما وحققممت نتممائج إيجابيممة للمممزارا  واالسممتفادة مممن تجممار  الممدول التممي طبَّ

 والمستهلك على حد سواء.

ت رفممع قممدرات المرشممدين الممزراعيين للتعامممل مممع وسممائل تطبيممق الممارسمما -

 الزراعية الجيدة، وطرشاد المزارعين بها.

أهمية إقامة لقاءات تبادل البرات بين العاملين في القطماا الزراعمي فيمما يتعلمق  -

 بالممارسات الزراعية الجيدة.

 قيام بيوت الخبرة بتوسيع دائرة التدريب ورفع قدرات المزارعين. -

يممق هممذه المعممايير ومممن المل ممد أ  وزارة البيئممة والميمماه والزراعممة تسممعى لتطب

على مشغلي الوحدات اطنتاجية بطريقة تدريجية وفًقما لشمروال ومعمايير علمى ممدال 

هكتمار فم  ثر  500ثالث سنوات، حيث ستبدأ بالوحمدات اطنتاجيمة ذات المسماحة ممن 
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هكتمماًرا  499وحتممى  200بشممكل إلزامممي الممالل سممنة، ثمم  ذات المسمماحة األعلممى مممن 

 50مشممغلي الوحممدات اطنتاجيممة للمسمماحة مممن بشممكل إلزامممي الممالل سممنتين، وعلممى 

سمنوات، وعلمى مشمغلي الوحمدات اطنتاجيمة  3هكتاًرا بشكل إلزاممي المالل  199وحتى 

هكتماًرا بشمكل االتيماري عمدا ممزارا إنتماج الخضمار،  مما سميت   50للمساحة األقل ممن 

تطبيممق هممذه المعممايير علممى مشممغلي الوحممدات اطنتاجيممة لمسمماحة الخضممار المحميممة 

هكتمماًرا بشممكل إلزامممي  25هكتممارات وللمسمماحة المكشمموفة األ ثممر مممن  5 ثممر مممن األ

 سنوات. 3الالل 

 Saudiوُيتوقممع أ  تشمممل فوائممد الحصممول علممى شممهادة "سممعودي جمما " ا

G.A.P ،ر، عممممدة جوانممممب مممممن أبرزهمممما: تحسممممين العمليممممات والممارسممممات الزراعيممممة

زراعيممة، وتمكممين نممغار والمحافظممة علممى البيئممة وسممالمة القممائمين علممى البممرامج ال

المممزارعين مممن زيممادة إنتمماجه  وتحسممين الجممودة، والحممد مممن اسممتخدام المبيممدات 

الحشممرية، إضممافة إلممى تعزيممز ثقممة المسممتهلكين فممي المنتجممات الزراعيممة المحليممة 

 وحصوله  على منتج .ذائي نحي و من.

والحقيقة أ  مثل هذه الخطموة همي ممن الخطموات المهممة، والمم مول اةَ  

ُتمممارس المموزارة دوًرا أ بممر فممي مراقبممة مشممغلي الوحممدات اطنتاجيممة، إذ إ  تمموفير  أ 

وتحسين استهالل مياه الري في الزراعمة ممن المالل اسمتخدام طمر  المري الحديثمة، 

وترشممميد اسمممتخدام المبيمممدات واألسممممدة الكيماويمممة، وزيمممادة اسمممتخدام األسممممدة 

من ممن المواه التربمة والصموبتها، وممن َثم َّ تحسمين قمدرتها  العضوية المذي سيحسا

همي ممن الممارسمات التمي يصمعب انتشمار االهتممام بهما  -على االحتفاظ بمياه المري

دو  مراقبة مستمرة. فالتجار يبحثو  عن المنتجات األ ثر رواًجا، و ل تلمك الجوانمب 

ممن المنممتج تظمملُّ لهمما ضممريبتها الكبيممرة التممي قممد تجعممل همملالء  التممي يتوقممع أ  تحسا

 حجمو  أو يتراجعو  عن المضي في هذا المشروا أو يتحايلو  عليش.المزارعين ي

نممحيٌا أ  المسممتهلك يبحممث عممن األفضممل وعممن الجممودة، لكممن المنافسممة 

ستكو  شمديدة، والخمو  أ  يكمو  االدعماء بمااللتزام بمالجودة شمعاًرا فقم  يرفعمش 

ييس البع  دو  االلتزام بش تماًما،  مما همو شم   شمعار هيئمة الموانمفات والمقما

الذي حصلت عليش منذ سنوات عمدة شمر ات فمي منتجمات عديمدة، لكنهما لم  تسمتمر 

 في االلتزام بضوابطش.

من جانب  الر، فالمزارعو  الكبار الذين سيت  البدء به  نمحيا أنهم  ممن أ ثمر 

الملثرين في اطنتاج في السو ، لكن بع  نغار المزارعين و مذلك العماملو  فمي 

من يقمّ  مضماجع  بمار الممزارعين  ألنهم  بع  المزارا من مخالفي ا طقامة ه  ممَّ

 يغرقو  السو  بمنتجات أرالص.

لذا يظلُّ النجاح مرتبًطما بمالحزم والعدالمة فمي تطبيمق النظمام والعقوبمات علمى 

 ل المخالفين. ومن المناسب أال ُيعّول على الوعي  ثيراً في بقماء ذلمك واسمتمراره، 

المراليص والقريمب، وهمو مما لمن يتحقمق بشم   فالمستهلك .الًبا يبحمث عمن المنمتج 

زراعمة محانمميل ذات قيمممة اقتصمادية مضممافة أ ثممر  الفوا مش والخضممراوات،  ممما أ َّ 

ذلك سيعوُ  فتَا منافذ تسويقية جديدة دااللية والارجيمة لهم ، فضماًل عمن تحسمين 

العمليمممات والممارسمممات الزراعيمممة وزيمممادة اطنتممماج الزراعمممي وتحسمممين موانمممفاتش، 
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المرافق وظرو  العمل والُعممال، وت هيمل وتمدريب الممزارعين والفنيمين، وتحسين 

وتعزيز ثقة المسمتهلكين فمي المنتجمات الزراعيمة المحليمة عبمر حصموله  علمى منمتج 

 .ذائي نحي و من.

إ َّ التكلفممة التممي سممتكو  ثمًنمما لشممهادة اعتممماد الممارسممات الزراعيممة الجيممدة 

هما الممزارا، ربمما تكمو  عائًقما للمبع  " والتمي سيحصمل عليS.G.A.P"سعودي جا  

مممن المممزارعين الممذين لمم  يتمكنمموا مممن المضممي فممي ذلممك. لممذا ال بممد وأ  يتممواءم مممع 

التطبيق التدريجي الزمني تطبيق تدريجي في المعايير نفسها حتى يتمكن المزارعمو  

 من موا بة متطلبات هذه المعايير.

زراعية تشمل جوانمب عديمدة، إذ إ  الشروال والمعايير الخانة بالمشروعات ال

بعضممها قممد يكممو  مرهًقمما للتمماجر نفسممش، مثممل: تقيممي  المخمماطر، وحفممظ السممجالت، 

والتقيممي  الممذاتي لوحممدة اطنتمماج، وضممما  سممالمة األ.ذيممة فممي جميممع مراحممل اطنتمماج، 

مع المنتجمات وفصمملها،  ر نظمام موثَّمق لتتبُّ ومعمايير اسمتخدام الوقمود والطاقمة، وتموفُّ

ر االال تصماه والتمدريب لمدال ممدير وحمدة اطنتماج والمسملول عمن إدارة المنمتج وتوفُّ

ومواد الوقايمة وإدارة األسممدة والسمالمة المهنيمة والمعمدات واةالت، إضمافة إلمى 

تسجيل العمالة، وطريقة التعامل معهم ، والتم مين ضمد المخماطر، وسمالمة التربمة 

لزراعة، والميماه المسمتخدمة وحمايتها من االنهيار، وسالمة المياه المستخدمة في ا

أثنمماء تممداول المنممتج، عممالوة علممى إدارة ميمماه الصممر  الصممحي، وتحسممين الحيمماة البريممة 

ر إرشادات النظافمة والصمحة  وحماية التنوا البيئي، وإدارة الملوثات والمخلفات، وتوفُّ

ر المرافممق الصممحية وأممما ن التممدالين وتنمماول الطعممام، ووجممود تممدابير  العامممة، وتمموفُّ

ممال السممتخدام و قائيممة ضممد األمممراض المنقولممة مممن الممزوار، و ممذلك التخطممي  الفعَّ

إلمى .يمر ذلمك … األسمدة والمبيمدات، والشمروال العاممة للحصماد والتعبئمة والتخمزين

مممن المعممايير. وبصممفة عامممة تظمملُّ مثممل هممذه الشممهادة فرنممًة مشممرقة للونممول 

ممن المنتجمات الزراعيمة  لغذاء  من جيد ونحي، في وس  بيئة أنبا يهمددها الكثيمر

 المليئة بالملوثات.

  التحممديات المتوقعممة عنممد البممدء فممي تطبيممق الشممهادة السممعودية

 للممارسات الزراعية.

تتمثممل أبممرز التحممديات المتوقعممة عنممد البممدء فممي تطبيممق الشممهادة السممعودية 

 للممارسات الزراعية على أرض الواقع في التالي:

دارة المزرعيمممة، مثمممل التنظمممي  عمممدم تهيئمممة بعممم  الممممزارا ممممن حيمممث اط -

 والسجالت.

 ارتفاا تكاليف مدالالت اطنتاج. -

 إدارة المزارا من جانب العمالة األجنبية. -

أزمة الثقة من جانب المزارعين تجماه بعم  األنظممة التمي تصمدر ممن وقمت  -

 ةالر.
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 أزمة الثقة بدال المستهلك تجاه الشهادة والتر يز فق  على األسعار. -

نحتمماج إلممى رفممع وعممي المممواطن ب هميممة هممذا المشممروا  أ  هممذا يعنممي أننمما

ومممردوده علممى نممحتش، وقممد تحتمماج الدولممة إلممى دفممع بعمم  المعونممة علممى المنممتج 

لتخفي  سعره في بداية المشروا علمى األقمل. فبمالتطر  للنمواحي السملبية لهمذه 

الشممهادة، يالحممظ أنممش ال يوجممد أي نمموا مممن التحفيممز للمممزارعين لاللتممزام بمتطلبممات 

لشممهادة بممل إجبممار علممى االلتممزام،  ممما أ  متطلبممات الشممهادة سممترفع مممن تكلفممة ا

اطنتاج  مما يلدي إلى أمرين: أحمدهما ارتفماا السمعر علمى المسمتهلك، وثانيهمما همو 

مق  وضع المزارا السعودي في وضع .يمر منمافس ممع المنمتج المسمتورد مما لم  ُتطبَّ

ر وارد.  ممذلك فممش  توقممف نفممس المتطلبممات علممى المصممّدر فممي بممالده، وهممذا .يمم

المزارعين عن استخدام األسمدة الكيماويمة سميلثر سملًبا علمى أهم  اسمتثماراتنا فمي 

شر ة سابك وما شمابهها ممن الشمر ات. وقمد يملدي التطبيمق اطلزاممي إلمى المروج 

العديد من المزارا ممن السمو ، والتم ثير علمى األممن الغمذائي للمملكمة. أمما األفضمل 

ات والتر يممز علممى موضمموا الميمماه مممثاًل، ثمم  جعممل الشممهادة فهممو تخفيممف المتطلبمم

 االتيارية لتكو  فرنًة للتنافس بين حامل الشهادة وَمن ل  يحملها.

وفي سيا  متصل تجدر اطشارة إلى أ  المزارعو  اليموم فمي الغالمب هم  ممن 

جنسيات أالرال، وه  َمن يديرو  المزارَا الصمغيرة والمتوسمطة والسمعودي مالمك، 

لديش إما بالراتب أو بت جير هذه المزرعة  لذا يجب تدريب َمن يعملمو  ولميس يعملو  

َمن يملكو . ويجب التر يز على ت هيل شبا  سمعودي ممن المالل إيجماد دبلموم بعمد 

الثانوية لمدة تتراوح من سنة إلى سنتين، يحصل المتدر  على الت هيل الالزم ليكمو  

ا يتبع لوزارة  ا بزيمارة مرشًدا أو مراقًبا زراعيًّ البيئة والمياه والزراعمة، يكمو  عملمش ميمدانيًّ

ما  للَمزارا، والت  د من مطابقتهما لمتطلبمات الحصمول علمى الشمهادة الزراعيمة، وُملكمًّ

ممد مممن ضممما  ونممول المنممتج  بالمبيممدات واألسمممدة وطريقممة اسممتخدامها مممع الت  ُّ

التممي تممزرا التممي لألسممف هممي  -بطريممق نممحية إلممى المسممتهلك. فالعمالممة الزراعيممة

جاهلة بالكثير من الطر  الصحية لسمالمة المنمتج.  مما يجمب  -وتقطف وتنقل وتبيع

أ  تدع  وزارة البيئة والمياه والزراعة القطاا الخاه الذي يعمل في قطماا التمدريب 

بممشدراج ذلممك الممدبلوم فممي برامجممش الت هيليممة والتدريبيممة، لتخممريج المرشممد والمراقممب 

 عمل تحت إشرا  وتوجيش المهندس الزراعي.الزراعي المتمكن، الذي ي

 .أبعاد الرقابة على المنتجات الزراعية في السعودية 

مممن المعممرو  أ  الخضممروات والورقيممات والفوا ممش تصممل للمسممتهلك فممي 

المملكة إما عن طريق االستيراد أو عمن طريمق اطنتماج المحلمي. وتتمولى هيئمة الغمذاء 

عمن طريمق االسمتيراد، فمي حمين تتمولى  والدواء مهمة الكشف على ما يصل للسو 

وزارة البلممديات ووزارة البيئممة والزراعممة مسمملولية الكشممف علممى المنتجممات الزراعيممة 

مما بمم   ُجمملَّ  المحليممة التممي تصممل إلممى األسمموا . ومممن الممالل البحممث واالطممالا يبممدو جليًّ

المشكلة يقع فمي المنتجمات المحليمة  نظمًرا لضمعف الرقابمة ونمعوبتها. إضمافة إلمى 

 لك يمكن اطشارة إلى ما يلي:ذ
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تحتممموي المبيمممدات علمممى أنمممواا  عالقمممة المبيمممدات الحشمممرية بغمممذاء اطنسممما : .أ

ف  مختلفممممة مممممن المممممواد الكيميائيممممة النشممممطة، التممممي علممممى أساسممممها ُتصممممنَّ

المبيممدات، ولهمما تمم ثير مختلممف علممى الكائنممات الحيممة ال يقتصممر علممى الحشممرات، 

ا داللمممت همممذه الممممواد جسممم  وبعضمممها يبقمممى فمممي بيئتنممما لممممدة طويلمممة. وإذ

اطنسمممما  فشنهمممما يمكممممن أ  تهاجمممممش أيًضمممما  ممممما تفعممممل بالحشممممرات، حيممممث ال 

يوجمممد فمممي الوقمممت الحاضمممر مبيمممدات يمكنهممما التفريمممق بمممين الحشمممرات والبشمممر. 

وفمممي الغالمممب تعممممل المبيمممدات بالتممم ثير علمممى الناقمممل العصمممبي للحشمممرات. وإذا 

ذه المبيممممدات يمكممممن اسممممتخدم اطنسمممما  طعاًممممما ملوًثمممما بالمبيممممدات فممممش  همممم

أيًضممما أ  تهممماج  الناقمممل العصمممبي لجسممم  اطنسممما . وعنمممدما ُتمممرش المبيمممدات 

علمممى المحانممميل، فشنمممش يمكمممن أ  تمتصمممها التربمممة، وتمممدالل فمممي الثممممار والمممماء. 

ومممن َثمم َّ يمكممن للمبيممدات الحشممرية أ  تمملثر علممى اطنسمما  مممن الممالل طممر  

ن أ  يتسممممبب مختلفممممة،  ممممالف  والجلممممد وعممممن طريممممق االستنشمممما ، ويمكمممم

التعمممرض المتكمممرر لهممما فمممي أممممراض حمممادة ومزمنمممة   مممالطفا الجلمممدي، وعمممدم 

وضممموح الرؤيمممة، واطجهممماد الحمممراري، وتشمممنجات الحمممرارة، واألممممراض العصمممبية. 

وبسمممبب اةثمممار الجانبيمممة للمبيمممدات الحشمممرية  أنمممبا ممممن الضمممروري السممميطرة 

 على استخدامها لتكو  في الحدود المسموح بها.

ث الخضم .  ُتسممتخدم ميماه الصمر  الصممحي  روات والورقيممات بالمعماد  الثقيلمة:تلموُّ

دت الدراسمات عمدة معماد  ثقيلمة  بصورة .ير شمرعية لمري المزروعمات، وقمد حمدَّ

تعدُّ من أالطمر مما يمكمن أ  تحتويمش ميماه الصمر  الصمحي االكمادميوم، الرنماه، 

ى نممحة الزئبممق إضممافة إلممى النتريممتر  لممما تسممببش هممذه المممواد مممن ضممرر بممال  علمم

اطنسا . وتحوي المياه العادمة الكثيَر من المواد األالمرال ممن  يماويمة وملوثمات 

ا يجب التقيد بها قبل أ  ُيسمما باسمتخدام  جرثومية لها معايير عالمية دقيقة جدًّ

هذه الميماه فمي ري المزروعمات، والانمة الخضمروات والورقيمات التمي تل مل نيئمة 

ن الدراسمات، فشنمش ال يجموز اسمتخدام ميماه دو  أ  يت  طهيها. ووفًقا للعديمد مم

الصممر  الصممحي المعالجممة إال فممي ري المزروعممات التممي ال تممدالل فممي السلسمملة 

الغذائيممة لإلنسمما . يجممب أ  يقتصممر الممري بميمماه الصممر  الصممحي علممى اطنتمماج .يممر 

الغمممذائي سمممواء لإلنسممما  أو الحيممموا . وميممماه الصمممر  الصمممحي التمممي ُيسمممما 

انيل الزراعية التي ال تل ل نيئة يجب أ  تكمو  ُمعالجمة باستخدامها في ري المح

ا ومعقمة، وال يجوز استخدامها إطالًقا فمي ري المزروعمات التمي ُتل مل نيئمة  ثالثيًّ

 حتى بعد المعالجة والتعقي .

مما فممي الرقابممة والكشممف علممى السممو  فممي المممد : .ج ُتلالممذ عينممات  المتبممع حاليًّ

ر النتيجممممة، وإذا لمممم  تكممممن عشمممموائية مممممن السممممو  وبعممممد فتممممرة زمنيممممة تظهمممم

مطابقمممة للموانمممفات تكمممو  البضممماعة قمممد ُنمممرفت ولممميس هنمممال .راممممة، 

ولكمممن يمممت  مخاطبمممة وزارة البيئمممة والميممماه والزراعمممة التمممي تحممماول الطلمممب ممممن 

الممممزارا الحضمممور للمختبمممر، حيمممث يحممماولو  إرشممماده ومتابعتمممش، ممممع مالحظمممة 

نظممممي  أ  هنممممال نقممممص شممممديد فممممي اطمكانيممممات، وضممممعف واضمممما فممممي الت

 والمراقبة والمتابعة.
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 متطلبات أساسية لتعيل الرقابة على المنتجات الزراعية: .د

إنشاء عدد  اٍ  من المختبرات الحديثة والمجهزة لفحص الخضمراوات والفوا مش  .1

 والورقيات، وتحديد مدال ت ثُّرها بالمبيدات واألسمدة، أو الري بمياه ملوثة.

  أ َّ شممر ات إنتمماج المبيممدات تضممع التوعيممة المكثفممة للمممزارعين: فمممن المعممرو .2

ا  مية المادة التي يجب رشها والوقمت  ملصًقا على عبوة المبيد أو السماد يوضا

الذي تمكثش فو  النبات قبل أ  يمت  حصماد الخضمار. و.البيمة الممزارعين يعرفمو  

ذلممك، ولكممن المشممكلة فممي العمالممة التممي تعمممل لممديه ، فهمم  ال يفهمممو  وال 

مات على الوجمش األ ممل، فنجمد أ  هنمال إفراًطما فمي المرش فمي ُيطباقو  التعلي

بعمم  األحيمما ، و.الًبمما ممما يممت  قطممُف الخضممراوات والفوا ممش قبممل انتهمماء فتممرة 

 التحري ، وهي الفترة التي يتحلل فيها المبيد الذي يكو  بها.

نشممر المموعي الصممحي بممين المسممتهلكين وحممثه  علممى شممراء المنتجممات الصممحية،  .3

 منتجات التي ل  يت  االتبارها من قبل مختبر.وعدم تحفيز ال

َوْضع قائمة بالمزارا المرالصة المسموح بكونها أنماًل لمنشم  مما يمدالل السمو   .4

 من منتجات.

دراسممة مسممحية للمممزارا بالتعمماو  بممين وزارتممي البلممديات والبيئممة، لمعرفممة أنممواا  .5

 المبيدات المستخدمة في المزارا وعمل قائمة بها.

ت بيممع المسممتلزمات الزراعيممة لمعرفممة أنممواا المبيممدات دراسممة مسممحية لمحممال .6

 المتوفرة في السو  ووضع قائمة بها.

ا أو ممنوا في السعودية، وموجود في السو . .7  تعريف أي مبيد محرم دوليًّ

 السيطرة المثالية على السو :هم. 

تطبيق نظام محك  للمراقبمة والمتحكُّ  فمي البضمائع الدااللمة فمي أسموا  الخضمار  .1

 زية في المد .المر 

ل بضائَع للسو  بطاقمة تعريمف ممن األمانمة ووزارة  .2 يجب أ  يكو  لكل َمن ُيدالك

البيئممة، بحيممث يمكممن الرجمموا لممش بعممد الكشممف علممى بضمماعتش، ويمكممن َمْنممع َمممن ال 

 يحمل بطاقة تعريف من البيع في السو .

فقمة سنُّ .رامات وإجراءات عقابية على المخالفين، على أ  تكو  متدرجة ومترا .3

ممف نشمماطات  مممع اطرشمماد والتوعيممة حتممى ال تربممك السممو  أو تتسممبب فممي توقُّ

الممممزارعين. ففمممي الوقمممت الحاضمممر ال وجمممود ألي الئحمممة يمكمممن أ  يعمممود إليهممما 

مموا بقممانو  رش المبيممدات، إذ إ   المزارعممو ، وتسممما بمعمماقبته  فممي حممال أاللُّ

أنظممة حمول تمداول  ال يتعمدال وجمود وزارة البيئمة والميماه والزراعمةالمتوافر فمي 

 المبيدات الحشرية.

 .أنظمة وقوانين الزراعة والمنتجات الزراعية 

إ  سنَّ األنظمة وإ   انت أهدافها إيجابية إال أنش قد يصاحبها  ثار جانبيمة  ممما 

يعني أ  تطبيق الشهادة السمعودية للممارسمات الزراعيمة قمد يصماحبها ارتفماا فمي 
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وحمدة الُمنَتجمة، ولمعالجمة مثمل همذا األثمر يمكمن أ  التكلفة اطنتاجيمة والتسمويقية لل

تتحمل الدولة تكاليف الحصول على الشهادة للوحدات اطنتاجية التي تقل مسماحتها 

دونمم ر، وأ  يكممو  هممذا مشممروًطا بممانخراال الُمممزارا فممي إحممدال  500هكتمماًرا ا 50عممن 

ي اطرشماد الجمعيات التعاونية الزراعية في منطقتش  عضو، وأ  يحصل على دورة ف

الزراعي لمعرفة  يف يقوم بالممارسات الجيدة في مزرعتش، واالسمتفادة ممن جميمع 

 مخرجاتها وتدوير مخلفاتها االنباتية والحيوانيةر للحصول على تدفقات نقدية منها.

وفيما يتعلق بسالمة األ.ذية، فهذا موضموا لمش مناطقمش الرماديمة وتداالالتمش 

تي من الم مول أنها تتعاو  بينها بشمكل متنما. ، بين عدد من الجهات الحكومية ال

فمممثاًل: الخضممروات والفا هممة الطازجممة المسممتوردة مسمملولية المحمماجر فممي المنافممذ 

التابعممة لمموزارة البيئممة والميمماه والزراعممة، أممما األ.ذيممة المعلبممة المسممتوردة واألدويممة 

ا  ضمممن واألعممال  فمسمملولية هيئممة الغممذاء والممدواء، بينممما األ.ذيممة فممي األسممو

 مسلولية البلديات.

 .االستثمار الزراعي في السعودية 

إذا نظرنا إلى المقومات األساسية للزراعة، فشننا ال نجدها متوفرًة في المملكمة 

ممع فممي االسممتثمار الزراعممي  لقيممام مشمماريع ضممخمة فممي المجممال الزراعممي. و مما  التوسُّ

عال ، شديَد الضمرر بمل الالل األربعين سنة الماضية الصوًنا في زراعة الحبو  واأل

ا على المدال البعيد، وأهمها ما يتعلق باستنزا  مخزونمات الميماه التمي ال يمكمن   ارثيًّ

 تعويضها.

والممم مول أ  تقمموم وزارة البيئممة والميمماه والزراعممة مممن سممنين وقبممل فمموات 

ع الكبير في االستثمار الزراعي، و ذلك إنمدار  األوا  بشندار تشريعات لتقنين التوسُّ

شمهادة السممعودية للممارسمات الزراعيممة الجيمدة للحفمماظ علمى الميمماه والبيئمة مممن ال

 ناحية، وعلى نحة المواطنين والمقيمين من ناحية أالرال.

ال بد اةَ  من تطبيق هذه الشهادة ولو على نحو متمدرج، فمال نريمُد زراعمًة تضمرُّ 

حتنا. أمما االسمتثمار بالبيئة وتستنز  مواردنا الطبيعيمة، وال منتجمات زراعيمة تضمرُّ بصم

فلنتوجش بش في المجاالت األالرال التي لدينا فيها ميمزات تنافسمية.  مما أنمش قمد يكمو  

ممع بشممكل اسممتثماري فممي هممذا القطمماا  لضممعف إمكاناتممش  مممن المناسممب عممدم التوسُّ

وضممعف الممموارد المائيممة المتمموفرة، لكممن مممن الضممروري تنميممة قممدرتنا علممى الوفمماء 

 ى األقل، ضمن ممارسات زراعية جيدة.باالحتياجات المحلية عل

وال بد من العمل على اال تفاء المحلي وإتباا متطلبات الشهادة الزراعية حتمى 

تكو  الصحة اوهي أه  رأس مال وأه  استثمارر في السعودية فمي الحسمبا ، وال 

ع في االستثمار في الزراعة بعد ذلك. أيضاً فش  المحافظة علمى  ضرر من عدم التوسُّ

اه والصحة ت تي أواًل يليها اال تفاء الذاتي في المنتجات الزراعيمة. أمما مسم لة ُشماُّ المي

ع في إنتاج القما والمحانميل  المياه فهي ليست مفتعلة بل حقيقية  بسبب التوسُّ

األالرال، بما يزيد عن حاجة المملكمة ولسمنوات عديمدة.  مما أ  تحليمة ميماه البحمر همي 

 ها اةَ .األعلى ُ لفة، ونحن مضطرو  ل
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والواقع أ  هنال نوًعما ممن التبسمي  والتهموين المخمل للمموارد الزراعيمة فمي 

المملكة  بسبب عدم فه  ونقص في المعلومات عن تفانيل الموارد والمقمدرات 

الزراعيممة فممي مختلممف المنمماطق. فهنممال منمماطق قائمممة علممى الزراعممة لقممرو  ولهمما 

د، ولكمن سموء اطدارة االقتصمادية منتجات مهمة والمهارة مكتسبة فيها أًبما عمن جم

ال إلممى هجممر النمماس لزراعممة  للممموارد فممي العقممود الماضممية بعممد طفممرة البتممرول أدَّ

 مناطقه .

نممحيٌا أنممش لمميس لممدينا أنهمماٌر جاريممة ولكممن بممشدارة اسممتراتيجية ناجحممة للممموارد 

الموجودة من زراعمة موسممية وميماه سمطحية متجمددة ومما ُيسمما بمش ممن الميماه 

يكو   افًيمما للوفمماء بجممزء  بيممر مممن احتياجممات الممبالد، وسمميخلق فرًنمما الجوفيممة سمم

وظيفية لشريحة  بيرة من سكا  األريا  الانة فمي المنماطق الشممالية والجنوبيمة 

 من المملكة، والتي تتمتع بمناالات ممتازة للزراعة.

 .الزراعة في السعودية ما بين الجودة واال تفاء الذاتي 

ي ليس هدًفا بل الهد  همو أممن وأمما  .مذائي، ويمت  يالحظ أ  اال تفاء الذات

ذلممك برفممع  فمماءة اسممتخدام الممموارد الطبيعيممة وفممي مقممدمتها الميمماه، و ممذلك 

االستخدام األمثل للميز النسبية فمي المنماطق ليتحقمق الفم  تكلفمة اطنتماج ورفمع 

 فاءتمممش، والتر يمممز علمممى األنشمممطة المناسمممبة، مثمممل البيممموت المحميمممة والمممدواجن 

، إال 2030مال والمناحل، وتشجيع التصنيع الغمذائي. ويتماشمى ذلمك ممع رؤيمة واألس

أحمدها، وقمد  SGApأ َّ األمر يحتاج مزيمًدا ممن التنظيممات، ولعمل الشمهادة الزراعيمة 

يكو  من المناسب تشجيع قيمام الكيانمات لمزيمد ممن التنظمي  سمواء فمي اطنتماج أو 

طق يتطلممب إعممادة تهيئممة لتتمموفر التسممويق، فواقممع األسمموا  الزراعيممة فممي المنمما

 المعلومة عنها للمزارا والمستثمر االوسي ر على حد سواء.

إ  ممما يممنقص القطمماا الزراعممي فممي المملكممة هممو التسممويق الصممحيا المممنظ . 

ُيفتممرض أنممش  مما  هنممال شممر ة تسممويق زراعيممة حديثممة مملو ممة للدولممة، ُتسمموا  

مواسمم ، فممالمزارا البسممي  ال المنتجممات ولهمما قممدرة علممى الشممراء والتخممزين فممي ال

 يستطيُع تسويَق منتجاتش، ويخسر الكثير الانًة في المواس .

وبالطبع للموانالت العامة لها دوٌر  بيمر فمي المشمكلة، فعمدم وجمود شمبكة 

قطارات امثاًلر قليلة الكلفة ترب  بمين الممد  الرئيسمة واألريما  والواحمات الزراعيمة 

من الصعب على المزارعين تصمريف منتجماته  جعل  -في الشمال والجنو  والحجاز

 في الوقت المناسب.

ًما على إيجماد حلمول  وفي السيا  ذاتش فش  الحديث عن جودة الزراعة ي تي متقدا

 ثيرة قبمل ذلمك، مثمل: نوعيمة المنتجمات حسمب المنماطق علمى منافمذ البيمع، أو منمع 

ن الزراعمات التمي تحتماج إلمى استيراد ما لدينا منش ا تفاء لدفع الممزارا المحلمي، أو تقنمي

 ميات ماء أ بر من المتوفر، أو وجود شر ة وطنية للتبريد والتغليف والتبريد. أشياُء 

ما للتعاونيمات االسممتهال ية،  ًهما  بيممًرا حاليًّ  ثيمرة يجمب أ  تسمبق الجممودة. وهنمال توجُّ

همذا وهذه عادة يكو  لها اتفاقيات مع المزارعين المحليين وجمعياته ، وقد يكو  
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هممو الحممل. والمنتجممات المحليممة لهمما مصممداقية وشممعبية إذا تمم َّ تعزيزهمما بشممهادات 

مختبمممرات محليمممة وجمعيمممات تعاونيمممة لهممما أهمممدا  تتعمممدال المممربا االقتصمممادي إلمممى 

 االلتزامات المجتمعية.

ومممن الضممروري الت  يممد علممى أهميممة المتابعممة لتنفيممذ الشممهادة السممعودية 

ل هذه المعايير التي تل د عليها بدأت تظهر مملالًرا للممارسات الزراعية الجيدة، فمث

في بع  المجاالت، مثل: معايير التميز أو الجمودة ومتابعمة األداء. وإذا  انمت هنمال 

جوانب إيجابية يمت  تعزيزهما فمي الوقمت المذي تمت  فيمش معالجمة الجوانمب السملبية إ  

 وجدت.
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 التونيات 

 

إنشمماء برنممامج وطنممي تحممت إشممرا  نممندو  االسممتثمارات  .1

حمد لكمل مما ُيعنى بالنخيل ومنتجاتها، بهد  إيجاد شبال وا

يخممدم إنتمماج التمممور وتسممويقها، واطشممرا  الفنممي والممدع  

عي النخيل، ويكو  لها دور  بير فمي إقاممة اللوجستي لمزار 

معارض التمور في المداالل والخمارج النظمر لشمجرة النخيمل 

والتممممور  سممملعة اسمممتراتيجية بمعنمممى أ  ُتسمممخر  افمممة 

 .اطمكانات الُمتاحة لتطويرها

تراتيجية واضحة المعمال  واألهمدا  أهمية وجود رؤية واس .2

لزراعة النخيل وإنتاج التمور والصناعات التحويلية المعتمدة 

عليها، مبنية على إحصاءات ومحًدثة باستمرار، وإدراج التمور 

  سلعة .ذائية استراتيجية في المملكة. 

تكليف هيئة تنميمة الصمادرات بشنشماء إدارة تخمتص بتصمدير  .3

 .منتجات النخيل

دة من التجار  الدولية الناجحمة فمي تصمدير التممور االستفا .4

مثل تجربة "تونس" في إنشماء المجًممع المهنمي المشمترل 

للتمور الذي يضم  منتجمي ومصمدري ومصمنعي التممور ممع 

 .تمثيل للقطاا الحكومي

تفعيممل نتممائج الدراسممات العلميممة واألبحمماث فممي ري مممزارا  .5

الجوفيمة فمي  النخيل وبالذات المري بمالتنقي  تموفيراً للميماه

المملكة، وبمرامج التوعيمة والتمدريب والتسمويق فمي مجمال 

 .نناعة مشتقات النخيل والتمور
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 .نبذة تعريفية عن عدد أشجار النخيل وإنتاج التمور في السعودية 

النخلة ممن األشمجار المبار مة التمي ورد ذ رهما فمي القمر   الكمري  والتممر .مذاء 

م بالنخيل وإنتاج التمر أممر .ايمة فمي األهميمة وجمزء متكامل العنانر، لذا فش  االهتما

مهمم  فممي معادلممة األمممن الغممذائي فممي المملكممة. ومممن ميممزات النخلممة أنهمما تتحمممل 

ظرو  التصحر القاسمية ممن ارتفماا فمي درجمات الحمرارة والجفما   مما أنهما تعميح 

 على المياه العذبة والمالحة.

ر 30يوجممد بالمملكممة نحممو ا ة ب نممشوتشممير إحصممائيات وزارة البيئممة والميمماه والزراعمم

ننف. ويالحظ تزايمد  76مليو  طن من التمور من أ ثر من  1.3مليو  نخلة تنتج نحو 

أعداد أشجار النخيل بشكل  بير سنة بعد أالرال بدو  تخطي  أو بدو  تحديمد نسمبة 

زيممادة سممنوية وأ.لبهمما جهممود فرديممة دو  تممدالل مممن جانممب وزارة البيئممة والميمماه 

وهممذا اطجممراء يعممد مممن معوقممات ممما يعممر  بالزراعممة المسممتدامة ومهممدد والزراعممة. 

 أساسي الستدامة مصادر المياه. 

مليمو  وبلغمت عائمداتها  30ويقدر عدد أشجار النخيمل فمي المملكمة بم  ثر ممن 

% من قيمة اطنتاج الزراعي المحلي فيما يقدر اطنتماج 16مليار  ، لتشكل  6السنوية 

مليو  طن، ومن أه  الدول التي تتميز ب على  ميمة إنتماج  7,5الي العالمي للتمور بحو

طممن، والجزائممر  1,15مليممو  طممن، وإيممرا   1.3مليممو  طممن، والسممعودية  1,4هممي مصممر 

مليمو  طمن. ويتوقمع  0,66مليمو  طمن، والعمرا   0,54مليو  طن، وبا سمتا   0,80

ر المدول المنتجمة للتممور مليو  طن نظرا إلمى إنمرا 10أ  يزيد اطنتاج العالمي ليتجاوز 

والقطاا الخاه على تطموير همذا المحصمول ذو القيممة العاليمة باطضمافة إلمى ر.بمة 

بعمم  الممدول .يممر المنتجممة للتمممور زرا مسمماحات شاسممعة منممش الممالل السممنوات 

 القادمة.

٪ مممن اطنتمماج العممالمي، وتبلمم  الكميممات 17ويمثممل إنتمماج المملكممة مممن التمممور 

 276% من اطنتاج المحلي، ويت  تصمنيع 7.6ألف طن بنسبة  100المصدرة منها حوالي 

%، ويمكممن االسممتفادة منهمما فممي بعمم  الصممناعات 23ألممف طممن بنسممبة تصممل إلممى 

% مممن إنتمماج التمممور يكممو  أسممير لالجتهممادات الشخصممية 70المحليممة وبالنسممبة لممم 

وحسب الطلب والعرض بالسو  المحلية. ويقمدر االسمتهالل المحلمي تقريبما بثلمث 

لكمية المنتجة، وهنمال فاقمد وهمدر ممن همذا المنمتج سمواء بسمبب رداءة المنمتج أو ا

لعممدم قممدرة المممزارا علممى جنممي محصممولش، إضممافة إلممى ممما يممت  إنتاجممش مممن النخيممل فممي 

 الشوارا داالل المد .

مممن أنممنا  التمممور علممى المسممتوال العممالمي، إال أ   3.000وهنالممك أ ثممر مممن 

نمنف يمكمن  50ية رديئة  وهنالك فقم  أقمل ممن معظمها ذو إنتاجية متدنية ونوع

نمنف تنتشمر فمي  400اعتبارها ذات نوعية جيمدة وذات قيممة تجاريمة. ويوجمد حموالي 

ننف ممن األنمنا  القابلمة للتسمويق. وقمد  50مختلف مناطق المملكة منها حوالي 

ت  تقسي  أننا  التمور السعودية إلمى أنمنا  مشمهورة وأنمنا  .يمر مشمهورة 

 مناطق.  3نتشارها على األقل في من واقع ا
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ويبل  عدد المصانع ومعامل التعبئة والتغليف للتمور في السعودية أ ثر ممن 

ر مصنعا ومعمال أ.لبها معامل ذات طاقمات إنتاجيمة مختلفمة، إلمى جانمب أعمداد 170ا

 بيرة تفو  هذا العدد لمعامل نغيرة ومتواضعة، عبر محالت بيع التممور، وبعم  

ة التي تعمل على ضمد التمور، وإدالمال عجائنمش ضممن بعم  المنتجمات األسر المنتج

%ر ممن إنتماج 40الغذائية، ومع نمو هذه الصناعة التمي تسمتحوذ علمى مما يقمار  ممن ا

 .المملكة من التمور فقد عزز ذلك أيضاً من أهمية وضرورة تسويق الفائ  الارجياً 

طقمة ألالمرال اعتمماداً ويتباين توزيع أشجار النخيل على مناطق المملكة ممن من

على نوعية التربة و ميات ونوعيات مصادر المياه والموقع الجغرافي والطبو.رافي، 

والمنمماالي  حيممث تكثممر زراعممة النخيممل فممي المنمماطق المنبسممطة ذات التربممة الزراعيممة 

السممميكة وتقممل فممي المنمماطق الجبليممة، واألهمم  مممن هممذا وذال وجممود المممزارعين 

مهنممة الزراعممة عبممر األجيممال، وأشممجار النخيممل فممي المملكممة الحقيقممين الممذين توارثمموا 

 موزعة  ما يلي:

 مليو  نخلة. 7منطقة الرياض نحو    -1

 مليو  نخلة. 1.23منطقة مكة المكرمة نحو    -2

 مليو  نخلة. 4.62منطقة المدينة المنورة    -3

 مليو  نخلة. 6.98منطقة القصي     -4

 نخلة.مليو   3.73المنطقة الشرقة    -5

 مليو  نخلة. 1.03منطقة عسير    -6

 مليو  نخلة. 0.84منطقة تبول    -7

 مليو  نخلة. 1.8منطقة حائل    -8

 مليو  نخلة. 0.23منطقة الحدود الشمالية    -9

 نخلة. 8.581منطقة جازا    -10

 نخلة. 385.623منطقة نجرا    -11

 نخلة. 70.612منطقة الباحة   -12

 نخلة. 848.217منطقة الجو    -13

ننفاً من التمور تتفماوت فمي جودتهما  76أما من حيث أنواا التمور فيوجد نحو 

ونوعياتها من منطقة ألالمرال. ويمكمن أ  تتميمز المنطقمة الواحمدة بم  ثر ممن نمنف 

فمماالر النوعيممة. تبمماين األنممنا  وجودتهمما تعتمممد علممى مجموعممة مممن العنانممر منهمما 

رارة ونوعية التربة وتموفر الميماه وتر يمز األممالح الموقع الجغرافي والمناخ ودرجة الح

في  ل من التربة والمياه باطضافة إلمى العنايمة بالنخلمة وتسمميدها وتكريبهما وعمز  

 تربتها وتقليمها وتلقيحها ات بيرهار.

  التوسع في االستثمار في زراعة النخيل واستهالل المياه الجوفية

 المتزايد.

زراعممة النخيممل وإنتمماج التمممور وتشمممل علممى يوجممد فممره جيممدة لالسممتثمار فممي 

 سبيل المثال:
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مليمو  نخلمة  30إنشاء مصانع حديثة لتنظيف و بس وتغليف التمور لوجود نحمو  .1

 موزعة على مختلف مناطق المملكة.

االستثمار في الصناعات الغذائية و.ير الغذائيمة المعتممدة علمى التممور وأشمجار   .2

 النخيل.

 ذات النوعية المنافسة لألسوا  الخارجية.االستثمار في تصدير التمور  .3

والواقممع أنممش بعممد البممدء فممي تنفيممذ قممرارات إيقمما  اسممتالم محصممول القممما 

والتخفي  التدريجي في زراعة األعال  فش   ميات المياه الجوفية المستخدمة فمي 

ري أشممجار النخيممل أنممبحت فممي الوقممت الحاضممر هممي األ ثممر اسممتهال اً للميمماه علممى 

يل الزراعية على اططال ، لذا يجب عمل الط  وبرامج تحمافظ علمى مستوال المحان

استمرارية تواجد المياه الجوفية لصالا األجيال القادمة. وتشير دراسة قام بتمويلهما 

 4.5مر إلى أ  استهالل النخيمل ممن الميماه يصمل نحمو 2014نندو  التنمية الزراعية ا

ري المرشدة مثمل أنظممة المري بليو  متر مكعب على الر.  من استخدام وسائل ال

 بالتنقي .

الخو  أ  تستمر أعداد النخيل في تزايد إلى درجة تكمو  همي المهمدد المرئيس 

السممتدامة تمموفر مصممادر الميمماه ويتخطممى إنتاجهمما االسممتهالل المحلممي مممع اسممتمرار 

فشل تسويقها للخارج ونعود إلى قصة إنتاج القما في بداية التنميمة الزراعيمة حيمث 

 1992م وجود استراتيجيات واضحة وتقنين طنتاج القما أ  زاد اطنتاج عمام ناحب عد

ماليممين طممن، وهممذه الكميممة تفممو   ثيممراً االحتيمماج المحلممي. وبممدأت  4إلممى أ ثممر مممن 

المملكة في تصدير القما بسعر يقل عن سعر التكلفمة واحتلمت المرتبمة السادسمة 

 المتجددة. في تصدير القما المعتمد على المياه الجوفية .ير

وتوجد مشاريع زراعية اليرية اأوقا ر لزراعة النخيل وإنتماج التممور تعتممد علمى 

ر نخلمة، ومثمل همذا 200.000المياه الجوفية .ير المتجددة منها مشروا بالقصي  بمش ا

المشمممروا بالت  يمممد يسمممتهلك  ميمممات  بيمممرة ممممن الميممماه الجوفيمممة .يمممر المتجمممددة 

  الصممحي المعالجممة ثالثيمماً لهممذه المشمماريع والممم مول أ  يممت  تونمميل ميمماه الصممر 

الخيرية وإ  تعمذر ذلمك ينظمر فمي تغييمر النشماال ممن زراعمة نخيمل إلمى مشمروا .يمر 

زراعي ال يعتمد على المياه  وذلمك ممن أجمل المحافظمة علمى مصمادر الميماه الجوفيمة 

 أل  األنل في المشاريع الخيرية يفترض أال يترتب عليها مضرة بالمصلحة العامة.

ى نتممائج دراسممة أجراهمما قسمم  اطرشمماد المممائي فممي هيئممة الممري وبممالتطر  إلمم

والصر  في محافظة األحساء واستمرت لمدة ثالث سنوات، نجد أنها تونملت إلمى 

أ   ميممة ميمماه الممري المسممتخدمة لممري النخيممل فممي المملكممة يفممو  احتياجممات النخلممة 

لمري أشمجار الفعلية بنسبة تزيد عن مائة في المائة. وقاممت الدراسمة بعممل جدولمة 

النخيمل عممن طريمق نظممام المراقبمة المتصمملة للمحتموال الرطمموبي فمي التربممة حيمث تمم  

تمديد الكمية التي تقل معها الفواقد وتحافظ على معدالت إنتاج جيمدة ممن التممور. 

متمر  63وأوضحت الدراسة أ  الكميمة المناسمبة لمري النخلمة فمي السمنة الواحمدة همو 

ة إلمى أ  النخلمة تسمتهلك ميماه أ ثمر فمي فصمل مكعب من المياه. وأشمارت الدراسم

متمر  44لتمر يوميما أي مما يعمادل  200الصيف تزيد عمن فصمل الشمتاء. وتعطمى النخلمة 

مكعب للهكتار يوميا الالل أشهر الصيف بدايمة ممن شمهر ممايو وحتمى نهايمة شمهر 
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متمر مكعمب  33لتر يوميما أي مما يعمادل  150سبتمبر وفي أشهر الشتاء تعطى النخلة 

كتار يوميا المالل أشمهر الشمتاء ممن بدايمة شمهر أ تموبر حتمى نهايمة شمهر أبريمل لله

نخلمة. ولفتمت الدراسمة أنهما قاممت باالتبمار  220بافتراض أ  عدد النخيل في الهكتمار 

نظامي الري بالتنقي  والمري بمالفوارات حيمث سماعد النظمام األول علمى رفمع  فماءة 

قد، في حين أ  النظام الثماني نماحبة االستفادة من هذه الكمية ب قل قدر من الفوا

فواقد تحت سطا األرض أعلى نسبيا من فوقش نتيجمة تعممق الميماه تحمت منطقمة 

الجذور مما قلل من المياه المخزونة و فاءة استفادة النخيمل منهما وانعكمس ذلمك 

 .على إنتاج النخيل

مماء ومن التساؤالت المطروحة في هذا اططار: هل من األنلا لنا استنفاذ ال

في زراعة النخيل أم التواز  بين النخيل والقما واألعال  ولو بقدر معقول من با  

األمن الغذائي  ولماذا ل  يكتب النجاح لشر ة التسويق الزراعي التي أنش ت في عمام 

، و يممف يمكممن االسممتفادة مممن ذلممك الفشممل  وفيممما يخممص التسمماؤل األول 1418

واألعمال   ما  المحافظمة علمى الثمروة  يالحظ أ  الهد  ممن تخفمي  إنتماج القمما

المائية .ير المتجددة وبعمد التخفمي  أنمبحت احتياجمات النخيمل همي األ ثمر ألنمش لم  

يتخذ أي إجراء لتخفي  هذه االحتياجات، وال يوجد مصملحة فمي التوسمع فمي إنتماج أي 

محصمول زراعمي تزيمد احتياجاتمش عمن المصمادر المائيمة المتاحمة بشمكل مسمتدام. نريمد 

اعممة مسممتدامة وال يمكممن تحقيممق أمممن .ممذائي مسممتدام بسممبب محدوديممة الميمماه زر 

المتجددة. وفيما يخص التساؤل الثاني فش  عدم نجماح شمر ة التسمويق الزراعمة التمي 

يبدو أنمش يتمثمل فمي: عمدم تموفر دراسمات الجمدوال االقتصمادية،  1418ت  إنشاؤها عام 

الخاه، ونقص ثقافة ومفهموم و.يا  الشر اء الحقيقين، واضمحالل دور القطاا 

 .االستثمار

 .التسويق الدااللي والخارجي للتمور السعودية ومعوقاتش 

يمكممن اعتبممار القصممور فممي تسممويق المنتجممات الزراعيممة ب نواعهمما فممي الوقممت 

الحاضممر مممن أهمم  المعوقممات التممي تواجممش القطمماا الزراعممي بشممكل عممام. باسممتثناء 

فعالممة لمسمماعدة المممزارا علممى بيممع  الشممر ات الزراعيممة وفممي ظممل عممدم وجممود  ليممة

محانيلش الزراعية تضمن لش ربما مجمز يتناسمب ممع جهموده الكبيمرة فمي زراعمة همذه 

 المحانيل فلن ينجا القطاا الزراعي في تحقيق أهدافش.

تقمموم وزارة البيئممة والميمماه والزراعممة بشممراء التمممور مممن المممزارعين وفممق  ليممة 

حساء. وتقموم الدولمة بالمسماهمة بكميمة وسعر محددين وتورده لمصنع التمور باأل

طمن سمنوياً وقمد  25,000من هذا اطنتاج لبرنامج الغذاء العمالمي ا انمت الكميمة نحمو 

 تكو  الكمية في الوقت الحاضر أ ثرر.

ويالحظ أهمية دور وزارة البيئة والميماه والزراعمة فمي توجيمش الممزارعين لزراعمة 

لنسبية، وأ  يكو  هنال تواز  وتنموا فمي محانيل محددة لكل منطقة تبعاً للميز ا

اطنتمماج يعممود بممالنفع علممى المممزارا نفسممش. فممالواقع أنممش نتيجممة لعممدم قيممام المموزارة 

بالتنسمميق مممع المممزارعين وتمموجيهه  لزراعممة المحانمميل التممي تتناسممب مممع الميممزة 
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النسبية لكل منطقة أ  المزارعين يقررو  ما يزرعو  اعتماداً على مما تم  فمي العمام 

السابق إ   ا  مربحاً  ونجد أ  األ.لبية تزرا نفس المحصول ويزيد اطنتاج عن حاجمة 

السو  ممما يملدي إلمى بيمع محانميله  ب قمل ممن سمعر التكلفمة. وهنما تبمرز الحاجمة 

 لوجود شر ة أو شر ات تبريد وتسويق.

    معدل استهالل السعوديين للتمر ومدال  فاية اطنتماج للسمو

 المحلي.

دراسة مسحية عن أنماال استهالل الرطمب والتممور بالمملكمة  أظهرت نتائج

اسمتبانة علمى عينمة  700العربية السمعودية فمي المنطقمة الشمرقية  حيمث تم  توزيمع 

عشوائية من األسر في مد  األحساء وأبقيق والخبر والمدمام والقطيمف بالمنطقمة 

ا بلم  المتوسم  نخلمة، بينمم 1500 – 17الشرقية، أ  مدال عدد النخيل فمي الممزارا ممن 

نخلة، و انت أ ثر المسة  88.5العام لعدد النخيل في المزرعة الواحدة لعينة الدراسة 

أننا  تستهلك في نورة رطب همي: الماله ثم  هاللمي ثم  .مر ثم  شيشمي ورزيمز 

بحسب ترتيمب أفضملية اسمتهال ه  ممن قبمل عينمة الدراسمة. أمما فمي مرحلمة التممر 

الاله ث  شيشمي ثم  رزيمز بحسمب تفضمل فكانت هنال ثالث أننا  رئيسية وهي 

المستهلكين. إ  نسبة  بيرة من عينة الدراسة تخز  الرطمب فمي المجممد االفريمزرر 

الستخدامش في .ير الموس . و ا  متوس   مية الرطب التمي تخزنهما األسمرة فمي 

 ج . وأشارت النتائج أ  توفر الفا هة الطازجة ال يملثر علمى اسمتهالل  47.9المجمد 

ي موسمش.  ما بل  متوس   مية التمر التي تستهلكها األسرة في العمام الرطب ف

%ر تفضمل اسمتهالل 60.8 ج . و انت نسبة  بيرة من المستهلكين ا 236.6حوالي 

% تفضممل التمممر المحشممو. و انممت 16.4% تفضممل التمممر المفممرد و22.8التمممر المكنمموز و

% 24.1اس بالسمتيكية و% تخز  التمر فمي أ يم63.4نسبة  بيرة من األسر المدروسة 

تخز  التمر في علب بالستيكية ونسبة قليلة تخزنش فمي أوعيمة نمفيا تسممى محليماً 

%. وبلغممت نسممبة الممذين يل ممدو  أ  طريقممة تسممويق وتعبئممة التمممور 12.5بالجصممش 

% على التوالي مما يل د ضرورة تطوير طمر  تسمويق 35.6و 27.2الحالية .ير مناسبة 

ت الدراسمة أ  أ بمر نسمبة ممن العينمة تفضمل اسمتهالل وتعبئة التممور.  مما أظهمر 

%ر والمممذين يفضممملو  اسمممتهال ش ممممن المممالل 77.6التممممر  مممما همممو بمممدو  تصمممنيع ا

% مممما يممدل علممى ضممرورة 15.8اسممتخدامش فممي تصممنيع الحلويممات والمخبمموزات بلغممت 

تطمموير اسممتخدام التمممور فممي تصممنيع الحلمموال والمخبمموزات. واتضمما مممن الدراسممة أ  

  ج . 236.6لسنوي لألسرة الواحدة االستهالل ا

 يلمو فمي السمنة ومعمدل عمدد أفمراد  236وإذا  ا  معمدل اسمتهالل األسمرة 

 يلمو  33فرد فهذا يعني أ   ل سعودي يستهلك ما معدلش  6.7األسرة السعودية 

.مرام ممن التممر فمي  90في السمنة. وبنماء علمى مما سمبق يسمتهلك الفمرد السمعودي 

داً. لكن يستدل منش أ  ما لمدينا ممن تممور بالكماد يكفمي اليوم وهذا معدل معقول ج

 .اطنتاج المحلي لشدة الطلب عليش
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  معوقات زراعة النخيل وإنتاج التمور في السعودية وسبل التغلب

 عليها.

 من أه  المعوقات التي تواجش زراعة النخيل وإنتاج التمور في السعودية:

 60- 50النخلمة حاليما يتمراوح بمين انخفاض  فاءة اطنتاج، حيث أ  معمدل إنتماج  -

 يلممو، ويختلممف المعممدل  100 يلمو، بينممما علممى األقمل يفتممرض أ  ال يقممل عمن 

حسب االتال  األننا   مما يعنمي أنمش فمي حمال عمدم الكفماءة يصمبا هنمال 

فاقد وهدر في المموارد الطبيعيمة وأهمهما الميماه وانخفماض أسمعار المنمتج 

نممش مشمما ل تسممويقية، وهممذا األمممر وعممدم القممدرة علممى تصممريفش مممما ينممتج ع

يتطلمممب أهميمممة رفمممع قمممدرات الممممزارعين وتمممدربيه  التمممدريبات التطبيقيمممة 

وليسممت النظريممة وتعزيممز الثقممة فممي المرشممد الزراعممي، وتشممجيع المممزارعين 

لالنخراال فمي الجمعيمات التعاونيمة الزراعيمة للمسماهمة فمي الفم  تكماليف 

منتجممة بالشممراء الموحممد لمممدالالت اطنتمماج والانممة التكمماليف الثابتممة للوحممدة ال

اطنتاج، وتعزيز مقدرته  على التسويق عن طريق الجمعيمات طبمرام العقمود 

وتممذليل العقبممات التسممويقية و ممذلك فممتا قنمموات تسممويقية داالممل والممارج 

 .المملكة عن طريق تنمية الصادرات

مممن أهمم  العوائممق تعممدد الجهممات التممي لهمما ارتبمماال بشنتمماج وتسممويق التمممور  -

راعمة، العمممل، التجمارة، البلممديات، الجامعممات، مجلمس الجمعيممات، نممندو  االز

التنمية الزراعي، مدينة الملك عبد العزيمزر. ممما يملثر علمى نموا الخمدمات التمي 

 .يت  تقديمها للمزارعين

 25على الر.  من التحفيز للتحول من الري التقليدي حيمث يمت  شمراء التممور ا -

   5تخدم نظمم  ري حديثممة بسممعر ألممف طممن مممن قبممل الدولممةر التممي تسمم

 مممن ٪70   ممما أ  الصممندو  يقممدم إعانممة تصممل إلممى  3والتقليممدي يبقممى 

 نظم  تسمتخدم الممزارعين ممن فئة هنال الزال أنش إال المرشدة  الري أنظمة

 .اطسرا  في مياه الري في تساه  تقليدية ري

سمممية  حيممث أ  العمالممة عممائق يرهممق المممزارعين لطبيعيممة إنتمماج التمممور المو -

 .عملية في معاملتها أثناء اطنتاج والتسويق 50النخلة تحتاج 

مليممو  نخلممة فهممذا يعنممي أ  السممعودية  30وحممين نتحممدث عممن امتال نمما قرابممة 

تمتلك ثروة طبيعية ال يستها  بها، ولكن الملحوظ أ  االهتممام بهمذه النبتمة أممام 

ر مقبمول. ويالحمظ أ  العنايمة ممن هذا العدد الهائل من النخيل يبدو أنمش اهتممام .يم

قبل ممالل الممزارا ووزارة البيئمة والميماه والزراعمة للنخلمة دو  المسمتوال المم مول. 

وهنممال ملشممرات أو أدلممة تل ممد لنمما نممدرة االهتمممام بالنخيممل عامممة، فمممن األسممبا  

المشمماهدة أ  مممالل المممزارا ال يجممدو  الممدع  الفنممي مممن قبممل المموزارة نحممو تقممدي  

تسممه  فممي نجمماح وإنتمماج محصممول مممن التمممور يصممل إلممى درجممة التصممدير استشممارات 

بنسبة عالية تتفق وعدد النخيل و فاءة إنتاجهما، وبالنسمبة للممزارا أيضماً يواجمش نمدرة 
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العمالة ذات الخبرة في زراعة النخيل، مما يتسبب األممر معمش إلمى الخماله ممن همذا 

 .األعلى من اطنتاج النشاال أو التنازل لعمالة وافدة تحصل على النصيب

والمل د أ  ثمة أهمية لالستفادة ممن  ثيمر ممن الممزارعين ممن ذوي التجربمة 

الواسعة بزراعة النخيل  باعتبار أ  النخلمة شملونها  بيمرة وأحوالهما متعمددة وتحتماج 

 ل نخلة و ل ننف عناية مختلفة عمن األالمرال، ولمدال هملالء الممزارعين تجربمة ثريمة 

وزارة البيئة والمياه والزراعة برندها ممن واقمع تجماربه  فمي و بيرة يمكن أ  تقوم 

 . ل منطقة

ومن الواجب لفت االنتباه إلى ظاهرة أ  يبيمع نمغار الممزارعين إنتماجه  وهمو 

على النخيل. حتى أنش لميس لديمش العمالمة الكافيمة لجمعمش والعنايمة بمش.  مما نلحمظ أ  

لمممزارعين ولمميس شممر ات، النخيممل بعممدده الكبيممر أ.لبممش ملممك أفممراد مممن نممغار ا

والواجممب أ   والمقصممود بصممغار المممزارعين هنمما مممن يمتلكممو  مئممات ولمميس  ال .

تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة موضوا تخطي الموانفات العالمية حتمى تمتمكن 

شر ات التسويق من التصدير للدول ذات الموانفات العاليمة وبالمذات فيمما يخمص 

 .ل المواد واألسمدة الكيميائيةنحة مواطنيه  من استعما

وبالتطر  إلى جانب  الر وهو األبحاث الخانة بزراعة التمور والعناية بها. فمثال 

هجريمة. وبعمد  1407يوجد لدينا مشكلة سوسة النخيل الحمراء والتي بدأت في العمام 

عاما مازالت المشكلة قائمة، والسلال: مما همو دور  ليمات الزراعمة 30مضي أ ثر من 

ارة البيئة والمياه والزراعة   ليات الزراعة من الكليات العمليمة ويفتمرض أ  تر مز ووز 

بحموث التخممرج فيهمما علممى طممرح حلممول المشممكالت القائمممة وتطمموير المنممتج الزراعممي. 

هنال دول لها باا  بير في األبحاث الزراعية وتحديمدا عمن النخمل وقمد تفوقمت علينما 

تراليا تحديداً في تموطين وتجويمد إنتماج رطمب مثل إسرائيل وأستراليا  حيث نجحت أس

البرحممي، أممما إسممرائيل فعملممت علممى تطمموير أنممنا  عديممدة مممن التمممور مممن ضمممنها 

المجدول. هذه الحقائق تدل على أ  األبحاث الجادة قادرة على توطين زراعة النخيمل 

تعطينما وإنتاج التمور في بلدا  ال يزرا النخيل بها أساسا.  ما أ  تجمار  تلمك المدول 

دلمميال ملموسمما علممى  يفيممة تجويممد المنممتج مممن حيممث الحجمم  وسممالمتش واللمموه مممن 

اةفات. فال حجمة لمدينا وال تبريمر سموال ضمعف االهتممام وإهممال قموة البحموث فمي 

 .تجويد المنتج المحلي لسلعة استراتيجية  التمور

ة البيئمة إ  اللوم الكبير في ت الرنا بزراعة النخيل وتنظي  أسواقش واقع على وزار 

والميمماه والزراعممة بالدرجممة األولممى، وربممما يعممود السممبب فممي ذلممك علممى األقممل فممي 

 :السنوات السابقة إلى ما يلي

عدم وجود رؤيمة واسمتراتيجية واضمحة المعمال  واألهمدا  لزراعمة النخيمل وإنتماج  .1

 .التمور

فوضى االستثمار في تمويل مشاريع زراعة النخيل دو  ربم  ذلمك بمعمايير أداء  .2

ضحة ترفع من مستوال المحتوال المحلي وجمودة المنمتج وتلتمزم بالموانمفات وا

 .العالمية

انتشار ظاهرة التستر في األيمدي العاملمة علمى نطما  واسمع سماه  فمي وجمود  .3

 .سو  الفي يعمل بفوضوية عالية دو  القدرة على الضب  والتحك 
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 .طنيةعدم وجود مرا ز أبحاث متخصصة بصناعة التمور وتدريب للكوادر الو .4

 .ضعف التنسيق بين الجهات ذات العالقة بزراعة النخيل ونناعة التمور .5

عدم االستفادة من التقنيات العالمية وعدم تشجيع بمراءات االالتمراا التمي تخمدم  .6

 .هذا المورد

ضعف التنسيق مع برنامج نندو  الصادرات ونمندو  التنميمة الصمناعية لمدع   .7

 .المنتج محليا وعالميا

عف منافسمة نمادرات السمعودية المالل العشمرين سمنة ولألسف يالحمظ ضم

العمال ،  في للتمور مستورد أ بر الهند واردات حج  من ٪2الماضية والتي ال تتجاوز 

ناهيك  عن تفو  دولة اطمارات على المملكة في تصدير التمور و ذا البحرين ونحمن 

التمور بالمملكمة نعل  يقينا أ  عدد من مواطنيها تستثمر في زراعة النخيل ونناعة 

وتعيد تصديرها للخارج، وهذا يظهر جليا أ  االسمتثمار األجنبمي يلعمب دورا  بيمرا فمي 

االستثمار بهذا النوا من اطنتاج و ما  األولمى تشمجيع االسمتثمار األجنبمي فمي زراعمة 

النخيل ونناعة التمور مع التر يز طبعا على رفع نسبة المحتوال المحلي والتوظيمف. 

ارة البيئممة والميمماه والزراعممة بممدأت ممملالرا لاللتفممات إلممى تنظممي  ودعمم   ممذلك فممش  وز 

المنتجات الزراعية في المملكمة بشمكل عمام ومنهما زراعمة النخيمل وهمي تعممل بكمل 

السبل حاليا لتشجيع المستثمرين في هذا القطاا االسمتثماري، وممع  مل همذا ال بمد 

مية وتطموير زراعمة النخيمل أ  تعمل الوزارة على إطال  برامج ومبادرات تصب في تن

 :ونناعة التمور، ومن ذلك

توعيممة المسممتثمرين بتلممك البممرامج والتفمماته  لهمما  أل  الجهممل بالسممو  سممبب  .1

 .للعزو  عن االستثمار

إقامممة معممرض دولممي دائمم  لتشممجيع االسممتثمار المحلممي واألجنبممي لاللتفممات إلممى  .2

 .نناعة التمور ومشتقاتش

 .تنظي  أسوا  التمور وتقنينها .3

زام المسمتثمرين بتطبيقمات تقنيمات حديثمة لترشميد الميماه واسمتخدام وسمائل إل .4

 .تقنية حديثة

تشممجيع ت سمميس الجمعيممات التعاونيممة المتخصصممة ودعمهمما للعمممل علممى هممذه  .5

 .المشروعات

 ومن المه  في هذا اططار الت  يد على ما يلي:

منمتج توحيد الجهمود فيمما يخمدم إنتماج التممور ورفمع  فماءة اسمتغالل همذا ال -

بممدع  وتعزيممز أدوار المر ممز المموطني للنخيممل والتمممور الممذي تمم  إنشمماؤه عممام 

هجري و ا  من أه  النقاال التمي ر مزت عليهما الموافقمة السمامية أ  1432

يدار بفكر القطاا الخاه ويساه  في تمذليل عقبمات تسمويق التممور داالليما 

 .والارجيا وأ  يرس  هوية للتمور السعودية

النخراال في الجمعيات التعاونية الزراعية لالستفادة ممن تشجيع المزارعين ل -

 .الدمات العمالة الموسمية وتخفي  التكلفة ورفع  فاءة اطنتاج
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أهمية االستفادة من تجار  مهرجانات التمور الناجحة وتعممي  التجربمة فمي  -

 .مناطق زراعة النخيل

سممتفادة أهميممة التعريممف بالتجممار  الناجحممة لمزارعممي النخيممل وتعميمهمما واال -

 .منها في إنتاج وتسويق التمور

إنشمماء قاعممدة معلومممات عممن مكافحممة سوسممة النخيممل الحمممراء لمم  يممت   -

 .االستفادة من التجار  الناجحة وعدم تكرار الفاشل منها

 .جهود دع  إنتاج وتسويق التمور في السعودية 

 24 1 1438وتماريخ  4تجدر اطشارة إلى أنش قد نمدر األممر الملم  الكمري  رقم  م 

بالموافقممة علممى النظممام األساسممي للمجلممس الممدولي للتمممور. وتقممرر أ  يكممو  مقممر 

المجلممس المممذ ور مدينممة الريمماض مممع تحمممل التكمماليف التشممغيلية لممش لمممدة سممنتين 

ماليمين دوالرر لكمل سمنة، علمى أ  تمت  المالل السمنة الثانيمة  4مليمو    ا 30بواقع 

وزارة البيئة والمياه والزراعمة ووزارة الماليمة مراجعة تلك التكاليف بين المختصين في 

 لسنوات أالرال إذا دعت الحاجة والرفع بنتيجة ذلك إلى المقام السامي.

والواقع أ  إنتاج المملكة من التمور لألسف مما زال ضمعيفا لم  يتجماوز مليمو  

ونصف طن سنوياً  السبب أ  هنال تبديد لمنتجات التمور و ثيمر منهما بالت  يمد .يمر 

% ممن إنتماج التممور ينحصمر فمي نموعين 50اقب و.ير مسجل،  ما أ  ما يقر  من مر 

% 50أولهما تممر الخماله وثانيهمما تممر السمكري، فمي حمين تشمكل بماقي التممور ال 

األالرال، هذا من جهة، ومن جهة أالرال، هنال حاجة إلمى ضمب  عمليمات إنتماج التممور 

ممور يحرنمو  علمى شمراء التممر وعدم التالعب في الكميات والمحصول  أل  تجار الت

على النخيل ويقومو  بقطع  ثير من القنيا  حتى يكبر حجم  المتبقمي منهما وترتفمع 

 .قيمتش، وهذا أحد أنواا االحتكار في المنتج لرفع األسعار أمام المستهلك

مليممو  نخلممة فهممذا ال يعنممي أ   ممل هممذا العممدد مممن النخيممل  30وإذا  مما  لممدينا 

النخيل ال تنتج  ل سمنة وهنمال نسمبة أالمرال ال تنمتج لحداثمة منتج. فهنال نسبة من 

.رسها وهنال نسب أالرال إنتاجها ضمعيف وقليمل  لمذلك فمش  طريقمة ضمر  عمدد 

النخيل بمتوس  إنتاج النخلة لن يعطينما أرقمام عمن اطنتماج يبنمى عليهما اسمتراتيجيات 

ل مهمة. ومن ث  فهنال ضرورة لعمل تعداد زراعي  ل الممس سمنوات علمى سمبي

المثمال للحصمول علمى أرقممام و ميمات إنتماج تكممو  قاعمدة معلوممات ألي تسممويق أو 

 .تصنيع أو نحو ذلك

وقممد يكممو  مممن المفيممد ت سمميس جمعيممة أو اتحمماد أو هيئممة لمزارعممي النخيممل 

ومنتجي التمور بهد  التنسيق فيما بينه  ومعرفة المستجدات في نمناعة التممور 

ل ما يجري في هذا القطاا و مذلك للتنسميق ومنتجاتش بحيث يكونو  على اطالا حو

فمي عمليممة التسممويق ممن الممالل روزنامممة تراعممي الوقمت والمنطقممة. سيسمماعد ذلممك 

 . ثيراً في تعمي  الفوائد واألرباح والعدل في توزيعها

ولعل األمر يتطلب بجانب إنشاء جمعية الانش لمنتجمي التممور، أ  تقموم وزارة 

إدارة الانمة بمالتمور،  مذلك إنشماء مرا مز للبحموث فمي البيئة والمياه والزراعة بشنشاء 
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الجامعات مرتبطة بكليمات الزراعمة، فضماًل عمن االسمتفادة ممن شمجر النخيمل نفسمش 

 .من حيث نناعة الور  واألحبال واألالشا 

وعلممى الممر.  مممن المهرجانممات السممنوية للتمممور فممي األحسمماء وبعمم  ُمممد  

يع التمور ومنتجاتش الُمصًنعة  فمماذا نحتماج القصي ، إال أ  التسويق ُيعد أحد تحديات ب

يك نصل لمستوال متميز في تسويق المنتجات المتعلقة بزراعمة النخيمل بشمكل عمام 

والتمممور علممى وجممش الخصمموه  وفممي هممذا الصممدد فممش  المهرجانممات بالفعممل مهمممة 

لعملية التسويق وهي جزء منها لكنها ال تشكل عنصرا قويما النتشمار نمناعة التممور 

مملكة  أل  المهرجانات تعبمر عمن موسم  حصماد وتصمريف لمنتجمات المام ممن في ال

التمور، لكننا في الواقع نحن بحاجة إلمى معمرض عمالمي للتممور يظهمر قموة الصمناعة 

والحمر  فممي نمناعة التمممور ومنتجممات النخيمل تشممارل فيمش دول عديممدة ذات عالقممة 

ت تممور تحممل برانمدات باطنتاج والتصنيع. والمه  أ  يظهمر لمدينا منتجمات ومشمتقا

 .عالمية حتى يمكن .زو األسوا  العالمية واالتراقها بكل قوة

ويممرال الممبع  أ  الجهممود فممي تسممويق التمممور مازالممت متشممابهة، وال يوجممد 

نناعة حقيقية منافسمة، والسمبب إ.فمال شمريحة مهممة جمدا وهم  السمتة ماليمين 

ة التممي ي  لهمما الكبممار مممع طالممب وطالبممة فممي التعلممي  العممام ال يمم  لو  التمممر بالطريقمم

القهوة، فلو ت  ابتكار منتجات تكو  جذابة لبيعها في المدارس، ومحا ماة المنتجمات 

الشمممهيرة ل"  نمممدر" و"الحلويمممات" بتغليفهممما الجمممذا  وطعمهممما المميمممز والقيممممة 

 .الغذائية العالية للتمور

ة  مما والمل د أ  التنافس في تصدير التممور لم  يعمد حكمراً علمى المدول العربيم

 ا  من قبل، فقد اقتح  المنافسة الترويجية الصما  شرسا   أمريكا عبر مزارعهما 

الممتممدة الصونمماً فممي نممحاري  اليفورنيمما، وإسممرائيل التممي باتممت تسممّو  التمممور مممن 

نخيل نحراء النقب وتنثرها في أسوا  أوروبا تحمت اسم  امنتجمات إسمرائيليةر. وفمي 

ة الموانمفات لمنتجمات التممور السمعودية هذا السيا  يجب العمل على أالذ شمهاد

 .وبالذات في أوربا من أجل رفع نسبة التصدير

وفي اططار ذاتش يمكن الت  يد على أننما يجمب أ  ننظمر لشمجرة النخيمل والتممور 

 سمملعة اسممتراتيجية، بمعنممى أ  يممت  تسممخير  افممة اطمكانممات المتاحممة لتطويرهمما، 

منافس قموي فمي األسموا  العالميمة،    فضل ما يمكن، وأ  يكو  التمر السعودي

ليس فق  التمر ولكن أيضاً ما يمكن استخالنش ممن النخلمة أو التممور ممن منتجمات 

مشتقة منها. المقصود االهتمام بالنخلة من الفسيلة إلى المسمتهلك، فهمي منمتج 

قد يكو  أحد اطسمهامات الجيمدة فمي تنويمع دالمل المملكمة واطسمهام فمي تحقيمق 

 .2030رؤية 

يما يتعلق بجهود دع  إنتاج وتسويق التمور في المملكة يمكن الت  يد علمى وف

 :ما يلي

 .الحاجة إلى االهتمام بالبنية التحتية واللوجستية لتصدير التمور ومنتجاتها -

ضرورة تعاو  الجامعمات بشمكل أ بمر  ثيمراً فمي إعمداد الدراسمات المتعلقمة  -

 .بالتمور من  افة نواحيها
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الصادرات تعممل علمى إنشماء البنيمة التحتيمة للتصمدير بمما  ما زالت هيئة تنمية -

في ذلك إنشاء بنك الصادرات والبد أ  ي الذوا فمي حسمبانه  التممور و افمة 

 .منتجاتها

ال بد من حملمة إعالميمة محليمة ودوليمة للتعريمف لميس بمالتمور فحسمب بمل  -

 . افة المنتجات المتعلقة بها

لى تنمية زراعة ونناعة التمور منعاً ال بد من إعادة هيكلة الجهات العاملة ع -

للتضممار  والتكممرار وحتممى المنافسممة .يممر المفيممدة. ولممتكن محممدودة بممالمر ز 

 .الوطني والصندو  الزراعي فق 

تطوير مبدأ العمالة الموسمية المستقدمة المطبق فمي موسم  الحمج علمى  -

 .مواس  جني التمر

الزراعمي ممن القمموال  المراجعمة المتكاملمة الحتياجمات قطماا التمممور والقطماا -

العاملممة، لممماذا يجممب أ  تكممو  عقممود العمالممة المسممتقدمة والسمممعودية 

 سنوية  أال يمكن أ  تكو  أسبوعية أو شهرية 

ومن ناحية أالرال فثمة بعدا اجتماعيا مهما ينبغي االلتفات لش وتوعية المجتمع 

مكممن والجيممل الجديممد ب هميممة التمممر لتعممود لممش قيمتممش األساسممية  غممذاء مهمم ، وي

 :التونية في هذا اططار بما يلي

تكثيف البرامج التوعويمة محليما لتشمجيع الشمبا  علمى اسمتخدام التممر ومنتجاتمش  .1

 .وابتكار طر  مميزة وجديدة  ليا االارج الصندو ر الجتذا  الشبا  إلى ذلك

تنظممي  بممرامج تربويممة مدرسممية تسمماعد علممى دمممج الطممال  فممي ثقافممة التمممر  .2

 .وة محلية تستحق االهتمام الشخصي المباشرومنتجاتش وتقديره  ثر

دع  الصناعات القائمة علمى التممر  بمدائل محليمة لمبع  المنتجمات المسمتوردة  .3

الانة في ظل ارتفاا األسعار وتعثمر  ثيمر ممن األسمر ماليما، ومثمال ذلمك زيموت 

 .الطهي المصنعة

عمل مسابقات ترويجية في موضوعات حول التمر والنخل وتعزيزها ممن المالل  .4

 .الملسسات ذات الطابع الملثر واطعالم الفعال

 وفي هذا السيا  يمكن الت  يد على أهمية ما يلي:

أ  تسمممعى المملكمممة إلمممى أ  تكمممو  األولمممى عالميممما فمممي زراعمممة النخيمممل وذلمممك  .1

ممن المالل اسمتخدام التقنيمات  2030باستهدا  زراعمة مئمة مليمو  نخلمة بنهايمة 

يمة وممن المالل دعم  االسمتثمار المدااللي الحديثة والمتطورة في العمليمات الزراع

 .والخارجي لزراعة النخيل ونناعة التمور ومشتقاتها

دع  وتشمجيع االبتكمارات واالالتراعمات العلميمة التمي تصمب فمي تطموير منتجمات  .2

النخيل وتكاثرها وتكاثر منتجاتهما وتحسمين جودتهما، وممن ذلمك بمراءات االالتمراا 

 .الخانة بحفظ وترشيد مياه النخيل

تفادة من التطبيقات اطلكترونية الحديثة فمي تسمويق منتجمات النخيمل ممن االس .3

التمور ممن الممزارا أو المصمدر مباشمرة دو  الحاجمة للشمراء ممن األسموا  التمي 

 .ربما يشوبها الغح والتدليس بسبب تالعب العمالة ب سوا  التمور عموما
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اعية تخصمميص أراضممي فممي المنمماطق الرئيسممة بالمملكممة طنشمماء مجمعممات نممن .4

متخصصممة ب بحمماث تطمموير وإنتمماج وزراعممة النخيممل ونممناعة التمممور ومختبراتهمما 

ومخازنهمما شممرال أ  تكممو  هممذه األراضممي أو المجمعممات وسمم  أممما ن انتشممار 

 .مزارا النخيل في  ل منطقة

دعم  وتشمجيع الصمادرات ممن التمممور وتقمدي  اطعفماءات للممواد الخمام والمممواد  .5

ع التمي تمدالل فمي مكونمات العنصمر اطنتماجي نصف المصنعة والمواد تاممة الصمن

للتمور وزراعة النخيل لتحقيق الميزة النسبية والتنافسية معا حتى يمكمن االتمرا  

األسوا  العالمية دو  أي نعوبات أممام المنتجمات المحليمة ممن التممور أو ممن 

 .مشتقاتها  العسل والدبس والشو والتة و.يرها من منتجات التمور

ت سميس شمر ة ضمخمة متخصصمة بزراعمة النخيمل والتممور علمى  أ  تتبنى الدولة .6

.رار شر ة أرامكو السعودية باعتبار أ  أشجار النخيل والتمور  النف  يمكمن أ  

تكو  مادة تاممة الصمنع ويمكمن أ  تمدالل فمي نمناعات ومنتجمات أالمرال عديمدة 

لتشكل بذلك ثروة وطنية عالمية. وبناء جمدار ضمخ  طقاممة سمو  تممور عمالمي 

 .مونفات ومعايير عالمية تبدأ من المملكة العربية السعوديةوب

 .دور الجمعيات التعاونية فيما يخص االستثمار في زراعة النخيل 

بتسلي  الضموء علمى مسم لة دور الجمعيمات التعاونيمة فيمما يخمص االسمتثمار 

فممي زراعممة النخيممل، يالحممظ أ  القطمماا التعمماوني أحممد مكونممات القطمماا .يممر الربحممي 

% ممن 40، ومما يقمار  2030و  تفعيل مساهمتش فمي تحقيمق رؤيمة المملكمة المطل

الجمعيممات التعاونيممة فممي المملكممة هممي جمعيممات زراعيممة، وإذا ممما أردنمما بنمماء نممموذج 

استرشادي للمستثمرين فمي النخيمل والتممور ممن المالل الجمعيمات التعاونيمة، فمش  

اطدارات المشممكلة ذلممك يعتمممد علممى طبيعممة الممارسممات القائمممة ومممدال اسممتعداد 

للجمعيممات التعاونيممة التممي .البمما تفتقممد للطممر  االسممتثمارية، ولهممذا فممش  النممموذج 

يفتممرض أ  يكممو  بالصمميغة التشممار ية التممي ت الممذ فممي اعتبارهمما مشممار ة القطمماعين 

الخمماه والتعمماوني، فمماألول يحمممل الفكممر واطدارة فممي حممين يقممدم الثمماني الممموارد 

وبال شك سيكو  لمشار ة القطاا العام لهذا النمموذج والخدمات األالرال الداعمة، 

 أثر ملموس من الالل الدع  والتسهيالت واطعفاءات المقدمة. 

% في الناتج المحلي 40والجدير بالذ ر أ  الجمعيات التعاونية تساه  ب  ثر من 

ألف جمعية تعاونية فمي تر يما و مذا فمي  60في االقتصاد الهولندي، وهنال أ ثر من 

ألف جمعية تعاونية  لهذا فش  ت سيس جمعيات تعاونيمة  30ماليزيا تتجاوز ال مصر و

متخصصة في إنتاج وزراعة النخيل والتمور على درجة  بيرة من األهميمة االقتصمادية 

واالجتماعية بجانب دورها الم مول في رفع  فاءة اطنتاج والف  التكماليف ودورهما 

الموحممد لمممدالالت اطنتمماج وعقممود  فممي تممذليل عوائممق التسممويق عممن طريممق الشممراء

 .التسويق
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 .الصناعات التحويلية المرتبطة بالتمور: جدواها وسبل تنميتها 

 من أه  الصناعات القائمة على التمور في السعودية ما يلي:

 مربى التمر.  -1

 عسل التمر االدبسر. -2

 شو والتة التمر.  -3

 زبدة التمر.  -4

 حلوال الطحينية بالدبس.  -5

 حلوال عصيدة التمر.  -6

 عصير التمر.  -7

 الميرة التمر.  -8

 تمور محشوة باللوزيات.  -9

 الل التمر. -10

 حلوال التمر. -11

وباطضمممافة للتممممور فهنمممال الصمممناعات التحويليمممة المعتممممدة علمممى النخلمممة 

ومشتقاتها، والتمي تعمد مصمدراً مهمما ممن مصمادر المدالل ا صمناعة المور  والفحم  

لعلممف و.يرهمما مممن المنتجمماتر. والسمملال: ممما مممدال جممدواها المضممغوال والزيممت وا

االقتصادية  ولماذا الزال االستثمار فيها ضعيفا  وحول ذلك تجمدر اطشمارة إلمى أ  

التصنيع والتصدير مكممال  ال ينفصمال   فالصمناعة المتقدممة بمال تصمدير همي تبديمد 

تحتاج إلى برامج تصمدير للموارد وال تستقي  عملياً  لذا فش  نناعة التمور ومشتقاتها 

متطورة مدعومة ببرامج تسويقية عالية لمعرفة األسوا  العالمية وسبل دالولهما 

والونول إليها. ويجمب أ  يكمو  هنمال الم  مموازي واضما لمش نقطمة بدايمة ونهايمة 

لمعرفممة مسممار المنممتج مممن التمممور حتممى ال تضمميع الجهممود وتهممدر الممموارد وتضمميع 

 .الفره

ارة إلى أ  نناعة بع  المنتجات من التمر ال تحتماج إلمى أيضاً من الواجب اطش

 تقنية عالية، وهذا ما يجعل ممن االسمتثمار فمي همذه الشمجرة المبار مة عمماًل مجمدياً 

lucrative  علممى المسممتوال االقتصممادي والسمميما أ  إنتمماج المملكممة مممن التمممور وفيممر

صونمية ومجدي. ومن حسن الحمظ أ   مل منطقمة ممن منماطق المملكمة تمتماز بخ

ثقافية فيما يتعلق بالمنتجات المرتبطة بالتمر، فالبكيلة التي يمت  نمناعتها ممن التممر 

فمي الجمو  .يمر معروفمة فممي منماطق أالمرال ممن المملكممة، إضمافة إلمى الكليجمة فممي 

القصي  التي تعتمد  ذلك على دبس التمر   حد مكوناتها األساسية. وقمد نجمد ذات 

الخرج ونجرا . هنال ثراء ثقافي سعودي في همذا األمر في األحساء وبيشة وحائل و

البا ، وهو أمر يمكمن االسمتفادة منمش اقتصمادياً بحيمث ال نجمد منتجمات متكمررة ممما 

يخلمق فمره عممل فريمدة فمي  مل منطقمة دو  الخمو  ممن الوقموا فمي التكممرار أو 

 .المنافسة الضارة

السمديري  ويمكن بهذا الخصوه اطشمارة إلمى جهمود أبنماء األميمر عبمدالرحمن

في مدينة الغاال ومزرعة الفاالرة ومنتجاتها من التمور وعصير التمر الذي يمت  إنتاجمش 
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وتعليبش الارج المملكة في أوروبا. ومعجو  النوال االعمبس أو العجم  أو الفصم ر همو 

اةالممر مممادة مناسممبة جممداً  علممف لممبع  الحيوانممات، بعممد نقعممش وطبخممش ومعالجتممش 

تقدممة. إ  هممذه الشمجرة المبار مة لهما عمدة فوائممد بطمر  بسميطة ال تحتماج تقنيمة م

اقتصادية، وفي حال العناية بها ستكو  مصمدر دالمل مناسمب لكثيمر ممن الممزارعين 

 .ولكن بعد حل مشكلة المياه

وبالفعل فهنال منتجات عديدة تظهر من الالل مشمتقات التممور وب شمكال 

في األدوية الطبيمة  مختلفة تدالل في نناعة الحلويات والمرطبات والبودرة و ذلك

واألعممال  و.يرهمما فضممال عممن ممما تظهممره النخلممة ذاتهمما مممن منتجممات هامممة، بجانممب 

ي مداالل المد  والمنازل  .أهمية النخيل في المزارا واألريا  للظالل والسياحة وفك

وفي سيا  متصل، فلعل أه  عاملين فمي نمناعة التممور ممن أجمل أ  تصمبا 

 :ار النخيل معروفة إقليميا وحتى عالمياً ما يليمنتجات المملكة من التمور أو أشج

االستدامة وذلك عن طريق تقليل  مية الماء المهدرة لكل  يلو.رام من التممر  .1

أو االسممتفادة مممن إعممادة تممدوير الميمماه بشممكل نممحي ومتوافممق مممع المتطلبممات 

 .البيئية

يتجزأ توطين جميع مراحل نناعة التمر ودراستها ل  تكو  تلك الصناعة جزء ال  .2

من التواز  االجتماعي واالقتصادي في المملكة حيث يالحظ سميطرة جنسميات 

 .معينة على بع  مراحل اطنتاج و ذلك المنتج النهائي
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 المحور الخامس
ر واالعتداء على البيئة في السعودية  التصحُّ

 

 

 المحاور:

 التونيات. •

 التعريف بالتصحر ومظاهره في السعودية. •

 ر في السعودية.أسبا  التصحُّ  •

 النتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية للتصحر. •

ر وت ثيره على اطنتاج الزراعي. •  التصحُّ

ر. •  جوانب من االهتمام الرسمي بمشكلة التصحُّ

ر. •   ليات عملية لمواجهة ظاهرة التصحُّ

 مبادرات مواجهة ظاهرة التصحر في السعودية والحاجة إلى تفعيلها. •

ر وتفعيل المسلولية االجتماعية.السلول البشري ال •  متسبب في التصحُّ

 المشار و :

 الورقة الرئيسة والتعقيب: د. الالد الرديعا ، د. الالد الفهيد، د. علياء البازعي. •

 المتدااللو : نخبة من أعضاء ملتقى أسبار. •

 إدارة الحوار:

 د. ري  الفريا  •
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 نياتالتو 

 

لمحاربمممة  إنشممماء ُشمممرطة بيئيمممة ذات نمممالحيات تنفيذيمممة .1

المخمممربين، المممذين يقوممممو  بالصممميد أو االحتطممما  الجمممائر، 

 وتوقيع .رامات نارمة بحقه .

استخدام مياه الصر  الصحي المعالجة لزراعة مصدات من  .2

 األشجار، لوقف زحف الرمال للمد .

إطال  مبادرات مجتمعية موسعة ألنسمنة الممد  وزيمادة  .3

 ثممر أمممام التشممجير، ُتوجممب علممى النمماس زراعممة شممجرة أو أ

 المنزل.

تفعيل أسبوا الشجرة بمشار ة المدارس والجامعات في  .4

ا مممن األشممجار داالممل المممد  وفممي  زرا عممدد محممدد سممنويًّ

 محيطها.

تشجيع البحوث المرتكمزة علمى إيجماد حلمول مبتكمرة لوقمف  .5

ر واستنزا   الموارد الطبيعية. التصحُّ
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 .التعريف بالتصحر ومظاهره في السعودية 

ر أحد التحديات البيئية التي تواجش السعودية، وتبذل المملكة جهموًدا ُيعدُّ التصحُّ 

ر، والعمممل علممى تخطممي هممذا التحممدي بمزيممد مممن الجهممود  طيبممة فممي مكافحممة التصممحُّ

ر و.يرها من اةليمات، وهمو مما تهمد  إليمش  الرامية إلى تطبيق اتفاقية مكافحة التصحُّ

 ة بيئية. في سعيها نحو تحقيق استدام 2030رؤية المملكة 

ر تعريممممف التصممممحر ب نممممش: FAOوقممممد لخصممممت منظمممممة األ.ذيممممة والزراعممممة ا

مممن العوامممل الجيولوجيممة والبيولوجيممة والبشممرية والمنااليممة الملديممة إلممى  مجموعممة

تدهور المقومات الفيزيائيمة والكيميائيمة والبيولوجيمة لمألرض فمي المنماطق القاحلمة 

ا البيئي والمجموعات البشرية. وهنمال وشبش القاحلة  مما يلدي إلى الت ثير على الت نوُّ

أموٌر مرتبطة بالعاممل البيئمي للمملكمة يصمعب المتحك  فيهما ر.م  أ  هنمال جهموًدا 

محدودة ال زالمت أقمل ممن المم مول، مثمل: مشماريع مكافحمة زحمف الرممال، وإنشماء 

ممش للسممياحة البيئيممة، وظهممور روابمم   متنزهممات وطنيممة فممي بعمم  المنمماطق، والتوجُّ

لممديها الر.بممة التطوعيممة للتشممجير وزيممادة الغطمماء النبمماتي، إال أنممش ينقصممها  مجتمعيممة

التنظي  واالعتماد على جهود فردية يغلبها طابع الحماس والتنافس المحممود بمين 

المحافظات، وهنا ال بد من اطشارة إلى عدم وجود مر مز متخصمص عمالي المسمتوال 

ر ر.  أهمية ذلك.  في مجال مكافحة التصحُّ

ر اووفًق  ر التي داللت حيز التنفيمذ 1994ا التفاقية األم  المتحدة لمكافحة التصحُّ

ر1996عممام  يشممير إلممى "تممدهور األراضممي فممي المنمماطق  desertification ، فممش  التصممحُّ

القاحلة وشبش القاحلة والجافة وشبش الرطبة  نتيجة لعواممل عديمدة، منهما التغيمرات 

 المناالية واألنشطة البشرية".

 46ارير األم  المتحمدة، تبلم  المسماحات المتصمحرة فمي العمال  نحمو وحسب تق

مليمو   يلمو متمر مربمع أو  13مليو   يلو متر مربع، يخصُّ الوطن العربي منها زهماء 

ر بخسمارة 28ما نسبتش  ٪ من جملة المناطق المتصحرة في العال . ويعود ذلك التصحُّ

رت بنحو  ا في المحان 40ُقدا يل الزراعية وزيادة أسعارها، فمي حمين بليو  دوالر سنويًّ

ر بنحو  رت السارة الدول النامية من التصحُّ ا. 16ُقدا  بليو  دوالر سنويًّ

وتقممع السممعودية ضمممن المنمماطق الهشممة والقابلممة للتصممحر بشممدة  فمناالهمما 

٪ من مساحة أراضمي 1جا  ونحراوي باستثناء أجزاء من المنطقة الجنوبية، علًما أ َّ 

٪ ممن أراضمي المملكمة. 70ماليين هكتارر، في حين تمثل المراعي  2.7ا المملكة .ابات

 131هممر إلمى أ  هنمال 1438وتشير مسوح وزارة البيئمة والميماه والزراعمة السمعودية ا

ر بسمبب  2500عائلة نباتية في المملكة تض ُّ أ ثر من  نوا نباتي مهددة بخطمر التصمحُّ

ا تدهور التربة وانحسار الغطماء النبماتي  األ ممر المذي يترتمب عليمش  مذلك تقلمص التنموُّ

 الحيواني، واطالالل بالنظام اطيكولوجي.

ر  ف السعودية ضمن األقالي  الجافة المت ثرة بشدة من ازدياد  ثار التصمحُّ وُتصنَّ

على جميع مناطقها باستثناء المنطقة الجنوبيمة الغربيمة التمي تقمع ضممن المنطقمة 

ضها لكميات عالية من األمطمار، شبش الجافة بسبب تعدد مواس  األم طار بها وتعرُّ

ر في معظ  أرجاء المملكة  مما أدال إلى تمدهور األراضمي المنتجمة،  وتظهر  ثار التصحُّ
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ر. ونظممًرا لممما تزالممر بممش أراضممي المملكممة العربيممة السممعودية مممن  وتضمماعف  ثممار التصممحُّ

ل القاعممدة األساسمم ية القتصممادها الممموارد الطبيعيممة الغنيممة والمتنوعممة التممي تشممكا

ومعيشة سكانها، إال أ  تلك الموارد بدأت تتصف بالهشاشمة نتيجمة لظمرو  بيئيمة 

قاسممية مممن المنمماخ الجمما  وشممبش الجمما  والتربممة .يممر الخصممبة فممي معظمم  الحمماالت، 

ال إلمى انتشمار ظماهرة  وأنبحت همذه المموارد ُتعماني ممن تمدهور  بيمر  األممر المذي أدَّ

ر.  التصحُّ

ر  في المملكة العربية السعودية: ومن ظواهر التصحُّ

 االحتطا  الجائر الذي َيْنَش  مع انخفاض درجات الحرارة. -

 الرعي الجائر بزيادة الحمولة الرعوية في مراٍا فقيرة. -

فايات والمدافن في األودية. -  انتشار الكسارات ومكبات النُّ

زيادة األراضي المهجورة بعمد إيقما  زراعمة بعم  المحانميل  ممما زاد معمش  -

ر واألتربة والغبار، وأوجدت  باًرا مهجورة أنمبحت مصمائد لَممن يقتمر   التصحُّ

 منها.

انخفمماض درجممة االهتمممام لممدال شممريحة  بيممرة مممن أفممراد المجتمممع بالبيئممة  -

 ب شكالها المختلفة.

 .ر في السعودية  أسبا  التصحُّ

ر في السعودية في عدة عواممل، وذلمك علمى النحمو  يمكن حصر أسبا  التصحُّ

 ي:التال

 التغيرات المناالية وتكرر موجات الجفا . -

 ارتفاا درجات الحرارة. -

 االستغالل المكثف للموارد الطبيعية. -

 زيادة النشاال السكاني. -

 واالحتطا  .ير الرشيد. overgrazing الرعي الجائر -

 االنجرا  المائي، وهبو  الرياح الذي يتبعش  ذلك زحف الكثبا  الرملية. -

 طئة.األساليب الزراعية الخا -

وإذا ما استثنينا العواممل المنااليمة، وظماهرة الجفما ، وارتفماا درجمات الحمرارة، 

وزحف الرمال  عوامل يصعب التحك  بهما، فشنمش يتبمين لنما أ  النشماال البشمري يعمدُّ 

مع .يمر الممدروس  ر   اسمتغالل المموارد الطبيعيمة، والتوسُّ ا في حدوث التصحُّ محوريًّ

ي الاطئة، واالحتطا  والرعمي المذي يسمتنز  بعم  في الزراعة باستخدام أساليب ر

المنمماطق، والزحممف السممكاني والعمرانممي علممى المنمماطق الزراعيممة، ونشمماال البنمماء وممما 

فايممات بطممر  علميممة،  يتبعممش مممن أنشممطة معممززة للتصممحر، وعممدم الممتخلص مممن النُّ

ا.  ودالول اةالت التي ُتحدث تلوًثا بيئيًّ
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 تماعية للتصحر.النتائج البيئية واالقتصادية واالج 

 هنال العديد من النتائج البيئية، واالقتصادية، واالجتماعية للتصحر، وهي:

 أواًل: النتائج البيئية:

تمممدهور الحيممماة النباتيمممة والحيوانيمممة، فمممبع  فصمممائل النباتمممات والحيوانمممات  -

 انقرضت فعاًل.

 تدهور التربة والمراعي. -

 تقلص مساحة األراضي الزراعية. -

ية وتدهور نوعيتها، وباألالص ارتفاا نسبة الملوحمة فيهما، نقص الثروة المائ -

  ل ذلك يعود إلى االستخدام .ير السلي  والجائر لهذه الموارد.

 وفي النهاية يمكن أ  يكو  تدهور البيئة عاماًل رئيًسا في تغير المناخ.

 

 

 ثانًيا: النتائج االقتصادية المباشرة:

رها يظهمممر فمممي قمممدرة ال - بلمممدا  علمممى إنتممماج األ.ذيمممة، تمممدهور األرض وتصمممحُّ

ويمممنعكس بالتمممالي علمممى تخفمممي  اطمكانيمممات اطقليميمممة والعالميمممة طنتممماج 

األ.ذيمة،  مما أنهمما يتسمببا  أيًضما فمي إحمداث العجمز الغمذائي فمي المنمماطق 

 المهددة.

 ثار على االحتياطات الغذائية وتجارة األ.ذية فمي العمال ، أّي أ  لمش أثمًرا سملبًيا  -

 ائي.على األمن الغذ

ر يتسبب في تدميٍر للحياة النباتية ونقصا  مجموعات نباتيمة  - نظًرا أل  التصحُّ

ا البيولوجي.  وحيوانية  ثيرة، فهو أحد األسبا  الرئيسة لخسارة التنوُّ

 ثالًثا: النتائج االجتماعية للتصحر:

الهجممرة العكسممية، تتمثممل فممي تزايممد هجممرة سممكا  القممرال إلممى المممد  طلًبمما  -

أفضمل، وينمتج عمن همذه الهجمرة العكسمية ضمغوال متزايمدة، للعمل ولحياة 

علممى إمكانيممات المممد  المحممدودة، وتسممه  فممي زيممادة معممدل نمممو سممكانها 

 أسرا من معدل نمو سكا  القرال.

معممدالت النمممو العاليممة فممي المممد  تشممكل عبًئمما علممى الحكومممات لتمموفير  -

جممة، الخممدمات االجتماعيممة المكلفممة علممى حسمما  الهيا ممل األساسممية المنت

الحضمريةر الكثيمر ممن المشما ل االجتماعيمة  -ويولد ضغ  الهجرة االقرويمة 

في الممد ، مثمل: انخفماض المسمتوال المعيشمي، والبطالمة، وقلمة الخمدمات 

الصمممحية والتعليميمممة، وقلمممة السمممكن، والتممموترات والنزاعمممات االجتماعيمممة، 

 إلخ.…واطالالل باألمن

ر. إفرا  القرال من سكانها وترل األرض يسه  هو -  اةالر في استمرار التصحُّ
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 .ر وت ثيره على اطنتاج الزراعي  التصحُّ

إ  مصادر الغذاء في السعودية يت  ت مينها من مصمدرين، همما: االسمتيراد، أو 

اطنتمماج الزراعممي المحلممي انبمماتي، حيممواني، داجممن، أسمممالر، ومممن المتوقممع أ  يكممو  

سممواء بطريقممة مباشممرة أو .يممر  للتصممحر تمم ثيٌر علممى  ميممة اطنتمماج الزراعممي أو جودتممش

مباشرة الانمة الزراعمة المكشموفة، إال أ  اسمتخدام التقنيمة فمي مجمال إنتماج الغمذاء 

ا مثل: مشاريع البيوت المحمية، أو الزراعة المائية، أو مشاريع األلبما  الطازجمة،  -محليًّ

 يحدُّ من أثره. -أو مشاريع الدواجن

المملكة ال يراعي شروال البيئمة بصمورة  والمالحظ أ  اطنتاج الزراعي القائ  في

نحيحة، والتر يز هنا على استنزا  المياه وعدم استخدام وسائل ري مناسبة تراعمي 

شّا المياه التي ت تي في الغالب من مصادر .ير متجددة، وهي الميماه الجوفيمة. همذه 

المشكلة بدأت في الظهور في منطقتي القصي  وحائل، فقمد .مار المماء فمي بعم  

اطقهممما، وأنممبحت الزراعممة متعممذرة  ممما ترتممب عليممش ظهممور نقممص فممي األعممال ، من

 وارتفاا أسعار المستورد منها.

ر يعنمي تقلمص الغطماء النبماتي واطنتماج  وبطريقة أالرال يمكن القول إ  التصحُّ

الزراعممي عموًممما، وإ  هممذا الممتقلص مممرتبٌ   ممذلك بممبع  المشممكالت التممي تواجممش 

عممن شممراء القممما مممنه  ب سممعار تشممجيعية بسممبب  المممزارعين   توقممف الحكومممة

ر  مشممكلة الميمماه واسممتنزافها، ومممن َثمم َّ االتجمماه لشممرائش مممن الخممارج. وعليممش فالتصممحُّ

 مرتبٌ  أيًضا بشا المياه وعدم استخدام المتوفر منها بصورة نحيحة.

 .ر  جوانب من االهتمام الرسمي بمشكلة التصحُّ

ر  هنممال عممدة جهممات رسمممية فممي المملكممة معن يممة مباشممرة بظمماهرة التصممحُّ

 وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السمعودية للحيماة الفطريمة، ووزارة الشملو  

البلديمممة والقرويمممة، والرئاسمممة العاممممة لألرنممماد وحمايمممة البيئمممة، وهيئمممة المسممماحة 

ر فممي المملكممة،  الجيولوجيممة. وقممد قامممت األاليممرة بدراسممات موسممعة عممن التصممحُّ

ر ظاهرة عالمية تمرتب  باالنحبماس الحمراري، وتونلت إلى ع دة نتائج، ومنها أ  التصحُّ

وأ  من األهمية بمكما  رنمد همذه الظماهرة فمي المملكمة بطمر  االستشمعار عمن 

بعد، وعمل ملشمرات قيماس للتصمحر، ورنمد العواممل الهيدرولوجيمة والجيولوجيمة 

ر، وحصر طر  استخدامات األراضي، وتحدي د المناطق المعرضة ذات العالقة بالتصحُّ

للتصحر. وقد أونت الدراسات بضرورة تعظي  االستفادة من الجمعيات التطوعيمة 

ودورهمممما فممممي نشممممر المممموعي البيئممممي، ودور وزارة البيئممممة والميمممماه والزراعممممة فممممي 

ر.  ممما ر ممزت 2020ماليممين شممجرة حتممى عممام  4اهنممال برنممامج قممائ  لزراعممة  التشممجير

ر بضمرورة الحفماظ علمى البيئمة  لمما لمذلك ممن التونيات على أهميمة توعيمة الجمهمو

ر يتسمبب فمي الفقمر والهجمرة  -وحسب التقارير العالميمة  -مردود اقتصادي، فالتصحُّ

ممن الريممف إلممى المممد ، مممع ممما تسممببش همذه الهجممرة مممن ضممغ  علممى ممموارد المممد  

ا  مما يلثار على عملية التنمية الشاملة. ا وبيئيًّ  وانعكاسات ذلك اقتصاديًّ
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ر  وقممد أنشمم ت هيئممة المسمماحة الجيولوجيممة برنامًجمما متكمماماًل لدراسممة التصممحُّ

رر. وحسب ما هو منشور عن البرنامج، فشنش يهمد  إلمى معرفمة درجمة  ابرنامج التصحُّ

ر، وتحديممد  ر فممي مختلممف منمماطق المملكممة، وتحديممد ملشممرات التصممحُّ وامتممداد التصممحُّ

ية والجيولوجية المسببة للتصحر، العوامل الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والمناال

 وذلك على النحو التالي:

 حصر وتقيي  االستخدامات الحالية لألراضي. -

تحديد المنماطق المعرضمة للتصمحر ممن المالل تقنيمات االستشمعار عمن ُبعمد  -

 ونظ  المعلومات الجغرافية في التحليل والرند.

فمي ذلمك تنفيذ بع  الدراسمات الحقليمة للمنماطق المعرضمة للتمدهور، بمما  -

الدراسات الهيدرولوجيمة، ودراسمة الصمائص التربمة، وتحديمد الغطماء النبماتي 

 الطبيعي والمزروا، ومدال تدهورهما.

تقيي  نالحية األراضي لالستخدامات المختلفة، واالقتمراح األمثمل بمما يتفمق  -

 مع مسيرة التنمية الزراعية واالجتماعية في السعودية.

دهور الحمالي فمي األراضمي، باطضمافة لمراقبمة إعداد برنامج مراقبة لتحديد التم -

 زحف الرمال.

ر،  - وضع الحلول العلمية والتونيات المناسبة للحد من انتشار ظاهرة التصمحُّ

 والحفاظ على المناطق التي ستكو  عرضة للتدهور في المستقبل.

تحديممد العوامممل التممي تسمماعد علممى توجيممش وتطمموير البنيممة التحتيممة والتنميممة  -

 للمجتمعات المحلية، وتحسين ظرو  معيشته .االقتصادية 

تممدريب الكمموادر الوطنيممة فممي إعممداد الممرائ  اسممتخدامات األراضممي، ورنممد  -

 وتقيي  التغيرات التي تحدث، وإنشاء قواعد البيانات وإدارتها.

و شفت دراسة حديثمة أ  شمجرًة واحمدة  بيمرة يمكمن أ  تممنا مما يصمل إلمى 

اًل، وتسه  أشجار المد  في إزالمة الملوثمات أربعة أشخاه من األ سجين يوًما  ام

والجزيئات الضارة، وتساعد فمي مكافحمة تلموث الهمواء. وأوضمحت الدراسمة أ  .ابمة 

ا مترًيا من تلوث الهواء. وتغطي الغابات فمي السمعودية مما  1821في مدينة تزيل  طنًّ

% ممن إجممالي مسماحة 1.26ألمف  يلمومتر مربمع ممن مسماحتها، بمعمدل  27مساحتش 

السعودية، وتقع .البية الغابمات فمي المنماطق الجنوبيمة الغربيمة منهما، وتحديمًدا فمي 

المرتفعات، مشيرة إلى أ  الغطاء النباتي في المملكة سمواء أ ما  .ابمات أم مراعمي 

أم متنزهممات يعمماني مممن الفمم  اطنتمماج، وتقلممص التنمموا الحيمموي، واتسمماا ظمماهرة 

ر.   التصحُّ

 ر. ليات عملية لمواجهة ظاهرة ا  لتصحُّ

أحد المقترحات لمواجهة ظاهرة التصمحر همو اطفمادة ممن الميماه المسمتعملة 

بعد معالجتها، فكمياتها  بيرة. في السيا  نفسش يمكن استخدام محطات معالجمة 
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للميمماه الرماديممة وعمممل الطمموال مسممتقلش للمنممازل، أممما الحممدائق والشمموارا فمميمكن 

 لة.استخدام الصهاريج إلى أ  يت  عمل شبكة مستق

المصدر اةالر للحفاظ على الميماه، وممن َثم َّ زيمادة نسمبة المحافظمة عليمش، بم   

يكممو  هنممال المم ٌّ المماه للحمامممات والحممدائق مصممدره محطممات المعالجممة. ويمكممن 

اطفادة أيضاً من المياه السمطحية، فهمي قريبمة وال تحتماج إلمى حفمر  بمار عميقمة، نجمد 

يب".بعضها في األحياء وُتستخدم ألعمال البنا  ء  مما ُيطلق عليها "شك

ر هو أ  ما ت  لش الماشية واطبمل ال  إ  الهدر المصاحب للرعي الجائر من التصحُّ

ينتج ما ي  لش اطنسا   أي أ  ما ت  لش ال يعطي القيمة المقابلمة ممن البمروتين، فممثاًل 

ممة وزنممش  ز   مم ، فالتصممور أنممش سمميبقى منممش إال نصممف الممو 30لممو أ َّ أحممد الخممرا  الحيَّ

٪، 80لالستهالل اةدمي. بينما في حالة الدواجن، فقد تصل الفائدة المسترجعة إلمى 

و مذلك الحمال فمي مممزارا األسممال  لمذا نحمن لسممنا متمرفين أ  نعتممد علمى مصممادر 

البممروتين مممن اللحمموم الحمممراء، وقممد يقممول الممبع  هممذه مبالغممة ولكنهمما حقيقممة، 

رعي لفترة ال تقل عن المس سمنوات أممٌر وبالتالي فش  اط ثار من المحميات ومنع ال

. ويالحظ أ  األراضي المحمية ممن أفمراد أو منماطق التمدريب العسمكري التمي ال  مه ٌّ

 يرتادها الناس تكو  .نيًة بغطاء نباتي.

وتوجد مساهمات جيدة في القصي  وسمدير وإلمى حمد أقمل فمي الشممال، فمي 

ي مواس  األمطار، و مذلك عمل مشاتل واستنبات لنباتات نحراوية يمكن زرعها ف

 نشرها حول المد    ونها ال تحتاج إلى مياه  ثيرة.

أيضاً يجمب أ  نقلمل ممن االعتمماد علمى اللحموم الحممراء لكلفتهما البيئيمة، وربمما 

يكممو  االسممتيراد أفضممل مممن أ  نهلممك بيئتنمما.  ممذلك يمكممن تفعيممل ايمموم أو أسممبوا 

نته  أو قمريته .  مما أ  بعم  الشجرةر، حيث يخمرج الطلبمة لمزرا األشمجار فمي ممدي

الجمعيات النشطة على تويتر من المهتمين بالبيئة يقوممو  بعممل حممالت لزراعمة 

نباتات برية في المراعي التي تصحرت. وقد نادال بعضه  بشنشماء قموة أمنيمة لمحاربمة 

االحتطمما  الجممائر، وهممي نباتممات لهمما دور فممي تماسممك التربممة، وأنممول االحتطمما  أ  

في نمحراء النفمود، ولكمن  -مثالً  -اليابس من شجرة الحطب،  األرطى ُيحتطب الجزء

 لألسف اة  ينزعو  الشجرة من جذورها.

همم بشيقمما  دالممول الرعمماة 1440 1 1وتجمدر اطشممارة  ممذلك إلمى نممدور قممرار فممي 

ومواشمميه  مممن دول مجلممس التعمماو  الخليجممي ألجممل الرعممي، اعتبمماًرا مممن التمماريخ 

وتم َّ وضمع الطمة زمنيمة طعمادة الرعماة الموجمودين  المذ ور ولمدة الممس سمنوات،

 على أرض المملكة إلى دوله .

ويبقممى مممن المهمم  إعممداد مممواد فلميممة احترافيممة محّفممزة لالهتمممام بمزيممد مممن 

الغطمماء النبمماتي، وتوعيممة المتنممزهين والرعمماة بمم   اهتمممامه  بهممذا الغطمماء النبمماتي 

، ويبقمى فمي سمجل حسمناتش، فضماًل وزراعة أنماال األشجار هو مما ُيملجر عليمش الممرء

عن  ونش بذلك يسه  في نناعة مستقبل أفضل لألرض، ال سيما أ  الدولة اليموم 

تتجممش لمحاربممة االحتطمما ، وفسمما المجممال للحطممب والفحمم  مممن مصممادر الارجيممة 

ما، وأ  تكمو  قصميرة  متعددة. وهذه الممواد الفلميمة ينبغمي أ  يكمو  محتواهما نوعيًّ

ع الجمهمور، ويمت  نشمرها عبمر السوشمل وسريعة ومشتملة على  أفكار جميلة تشجا
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ميمديا، وأ  يممت  االحتفمماء بكمل مممادة ينشممرها الجمهممور ممن الممالل تطبيقممات اطعممالم 

 االجتماعي، فالمواد التي يعدها البع  قد تحظى بقبول وجماهيرية أوسع.

  مبممادرات مواجهممة ظمماهرة التصممحر فممي السممعودية والحاجممة إلممى

 تفعيلها.

ادرات المميممزة فممي هممذا اططممار، والتممي نحتاجهمما فممي جميممع منمماطق مممن المبمم

المملكممة وعلممى مسممتوال األفممراد  الخدمممة التممي أطلقتهمما أمانممة منطقممة الريمماض، 

وطلمب  tashgeer.comلتشجيع األفراد على الزراعة، من المالل المدالول علمى موقمع 

موقمع وممدال أشجار، ويت  التوانل مع الشخص طالب الخدمة، وتت  د اللجنة ممن ال

 مناسبتش، بعدها تصلش الشجرة إلى البيت.

وإذا  مما  الشممخص ال يعممر  طريقممة زراعممة الشممجرة، فاألمانممة أتاحممت علممى 

م الموقع نوًرا لمبع  األشمجار  الموقع شرًحا مصوًرا حول  يفية التشجير.  ما يقدا

المقترح استخدامها في تنسميق األرنمفة، ممع تموفير نمور لكمل نموا.  مذلك هنمال 

 يق دع  لتقدي  المساعدة.فر

أيضماً هنمال مبممادرات أطلقتهما وزارة البيئممة والميماه والزراعممة ينقصمها التنفيممذ، 

 مثل:

ماليمين شممجرة،  10تنميمة الغابمات والمواقممع الشمجرية، والتمي تهممد  لزراعمة  -

، 2020ألممف هكتممار بنهايممة  60وإعممادة ت هيممل الغطمماء النبمماتي فممي مسمماحة 

سمتخدام األنمواا النباتيمة المحليمة ممع اسمتخدام وتقتصر هذه المبمادرة علمى ا

مصادر المياه المتجددة، مثل استخدام تقنيات حصاد األمطار ومياه الصمر  

 الصحي المعالجة للمحافظة على مصادر المياه.

الفمم  الضممغ  علممى المراعممي وتنميممة الغطمماء النبمماتي فيهمما، والتحممول إلممى  -

 ة اطنتاج الحيواني.األنماال الحديثة في تربية المواشي ورفع  فاء

 تطوير المتنزهات الوطنية في  افة المناطق، لتكو  مرا ز للتنوا اطحيائي. -

 دع  السياحة البيئية. -

وبالتطر  للجهات التي لها ارتباال بقضية التصحر، فيضا  إليها وزارة الدااللية 

ممثلممة فممي إمممارات المنمماطق، واطدارة العامممة للمجاهممدين، والجامعممات. وفممي هممذا 

ر من الالل:ا  لسيا  يمكن تذليل أو الف  حدة أثر التصحُّ

ر، توّحممد الجهمود التمي تقموم بهما الجهممات  - إنشماء جهمة واحمدة معنيمة بالتصمحُّ

ر، يشمممل قاعممدة  المتعممددة، وُتنشممك مر ممز أبحمماث متقممدم لمكافحممة التصممحُّ

ر.  معلومات متقدمة ومخرجات تقلل من أثر التصحُّ

 حول المد .تعزيز استخدام مياه الصر  الصحي  -

 توسيع نشاال المحميات الملكية، ليشمل المناطق المجاورة لخدماتها. -

مممع فمممي تنميمممة وتطممموير الممممدرجات الزراعيمممة فمممي المنممماطق الجنوبيمممة  - التوسُّ

 الغربية. والجنوبية
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تشجيع القطاا الخاه للمدالول لالسمتثمار فمي تطموير المتنزهمات الوطنيمة  -

يممزات النسممبية لكممل منطقممة. وإقامممة متنزهممات بريممة، واالسممتفادة مممن الم

 و ذلك االستثمار في استيراد الحطب من الخارج.

 إنشاء جهاز الشرطة البيئية. -

تخصيص جوائز للنشطاء البيئيمين فمي المجتممع، وتعزيمز همذا المفهموم فمي  -

 الملسسات التعليمية بمختلف مستوياتها.

 تنظي  الرواب  البيئية المجتمعية في المناطق، وتعزيز جهودها. -

 القوانين التي تحدُّ من األنشطة المسببة للتصحر، ومعاقبة مخالفيها. سّن  -

ر على البيئة بشكل عمام، واطنسما  بشمكل  - رفع نسبة الوعي بخطورة التصحُّ

 الاه.

ر اهنممال الكثيممر مممن المقترحممات، وأهمهمما  - إطممال  مشمماريع لمحاربممة التصممحُّ

 زراعة األشجار المناسبة للبيئةر.

  نممموذج المعالجممة فممي السممعودية، والنظممر فممي ويمكممن تشممكيل فريممق لتقيممي

ع في المحميات بحسب رؤية  ، وهمي الطموة 2030أسبا  محدودية المردود، والتوسُّ

ا المحميمات  إيجابية تسير في هذا االتجاه، ومن أجل استكمال نجاحهما يمكمن أ  ُتموزَّ

ا على الشر ات الكبيرة لدينا، مثمل أرامكمو وسمابك وبعم  البنمول،  مل واحمدة منهم

ُتعطممى محميممة، وُيتممرل لهمما الخيممار فممي تطويرهمما فممي إطممار مسمملوليتها االجتماعيممة، 

وبممذلك نخلممق منافسممًة بينهمما، ويمكممن إضممافة فكممرة جممائزة سممنوية ألفضممل محميممة 

ر.   مطورة، وبذلك يمكن تحقيق السيطرة على التصحُّ

يمة وال بد أ  تكو  هنال معايير طسناد المحميات لبرامج المسملولية االجتماع

بالشر ات، مثل أرامكمو وسمابك وبعم  البنمول  أل  همذه شمر ات .يمر متخصصمة 

 في الحياة البيئية، هي تتحمل التمويل ولكن األه  هو المنفذ.

  ر وتفعيممل المسمملولية السمملول البشممري المتسممبب فممي التصممحُّ

 االجتماعية.

ر،  يبممدو جليمماً أ  السمملول البشممري الخمماطك هممو أساسممي فممي قضممية التصممحُّ

مع فمي إنشماء المسما ن والممد  الصمناعية علممى فمالهج رة العكسمية للممد ، والتوسُّ

حسمما  الزراعممة واألراضممي الزراعيممة، إضممافة إلممى الصمميد الجممائر للحيوانممات والطيممور 

المهمماجرة، واالحتطمما  الجممائر، وهممدر الثممروة المائيممة  فهممذه  لهمما أسممبا  جوهريممة 

ر.  تفضي إلى مشكلة التصحُّ

ني للبشر على البيئة يجمب أ  ُيقمّوم وُيصملا فمي أقمر  لذا فش  السلول العدوا

وقت. والتصمور أ  فكمرة إنشماء شمرطة بيئيمة فكمرة جيمدة، ولكمن زيمادة الموعي لمدال 

النماس وانتهمماج سياسمة التغييممر اطيجممابي للسملو يات البشممرية هممي أ بمر تحممٍد قممائ ، 

أفضمى ذلممك  فكلمما زاد تمدالل اطنسما  فمي التمواز  البيئمي الطبيعمي للكائنمات الحيمة

ة، تنعكس  ثارها سلًبا على جودة الحيماة البشمرية. و مذلك العممل  لمشا ل بيئية جمَّ
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على استصالح األراضي بطرح المفهوم الديني "إحيماء المموات"، بحيمث يشمارل فيهما 

الشبا  العاطل عن العمل بصفة الانة، وبمشمار ة ممن البنمول فمي تمويمل همذه 

عيممة، وتفعيممل أسممبوا الشممجرة بمشممار ة المشمماريع مممن بمما  المسمملولية المجتم

ا مممن األشممجار داالممل المممد  وفممي  المممدارس والجامعممات فممي زرا عممدد محممدد سممنويًّ

محيطها، إضافة إلى إلزام المصانع بزراعة أعداد محددة من األشجار لتقموم بتخفيمف 

  ثار االنبعاث الكربوني.

ر همي مسملولية مجتمعيمة، يجمب أ  يشمار  ل فيهما من هنا فش  قضمية التصمحُّ

 ل الناس والجهات المختلفة،  ملٌّ فمي مجالمش  أل  جهمًة واحمدة لمن تمتمكن ممن أ  

ث أيَّ إنالح بيئي ُيذ ر.  ُتحدك
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 التونيات 

 

العمل على رب  استدامة الموارد المائية مع استدامة الطاقة  .1

المتجددة، وتوفير الغذاء لتجاوز التحديات الكبيرة التي سمتواجش 

المملكة الالل السنوات الخمس القادمة. وتعزيمز مبمدأ اطدارة 

 Integrated waterالمتكاملممة للممموارد المائيممة فممي المملكممة

resources management (IWRM). 

أ  يت  تحديث شبكات المياه العامة واستبدالها بموتيرة أسمرا  .2

مممن األسمملو  الحممالي عبممر مبممادرات جديممدة تتوافممق مممع رؤيممة 

 .2030المملكة 

قصر االستثمارات الزراعية على الزراعة الحديثة المعتمدة علمى  .3

ت الحديثممة التممي الميمماه المتجممددة، وتلممك التممي تسممتخدم التقنيمما

 .تعتمد على المياه المالحة وتدوير المياه

َوْضع األنظمة والتشريعات التي تكفل إيقا  الهدر في المياه،  .4

والمساهمة في تنميتها، واالستثمار فيها، وإيجاد جهاز رقمابي 

مسمتقل عمن الموزارة المعنيمة لمعالجمة قضمايا الميماه وفممواتير 

 .ات المياه العامة والخانةالمياه ومراقبة أداء وإنتاجية شر 

قيممام نممندو  االسممتثمارات العامممة بشممراء أراضممي الشممر ات  .5

الزراعيممة ذات المسمماحات الكبيممرة لالسممتفادة منهمما فممي تنفيممذ 

مشاريع ميماه الشمر  أينمما ُوجمدت همذه الممزارا  لعمدم حاجمة 

الشمر ات لهمما فمي ظممل تقنممين زراعمة الحبممو  واألعممال  ذات 

والتي تهدد مستقبل الموارد المائية  االستهالل العالي للمياه

 .واستدامتها
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  االهتمام بقضية المياه في السمعودية علمى المسمتويين الرسممي

 والفردي.

يعد موضوا المياه في السعودية موضوا مه ٌّ للغاية، ومع هذا ل  يحظ في 

العقود الماضية بما يستحقش من اهتممام وعنايمة سمواء علمى المسمتوال الرسممي أو 

توال الفردي بين أفمراد المجتممع. ويمكمن تلخميص أبعماد المشمكلة فمي النقماال المس

 التالية:

عممانى قطمماا الميمماه فممي المملكممة مممن تخممبُّ  وسمموء اطدارات المتعاقبممة، فمممن  .1

مبالغٍة في تقدير موارد المياه إلى إهمال وعدم ا تراث إلى درجمة أ  لجنمة الميماه 

تطالمب الموزارة بشنهماء الدراسمات ر 5-4-3سمنة االمدورات  12في مجلس الشورال 

ا  وتقدي  معلومات موثوقة عن تقدير الموارد المائية، ووضع نظام للمياه يوضا

مسلوليات الجهات المختلفمة، ويضمع الخطموال العاممة لسياسمات الدولمة فمي 

هذا الش   قبل التخصيص، ولكن ل  يستطع مجلس الشورال في ذلك الوقمت 

تيجممة التخممبُّ  وسمموء اطدارة ممما حصممل فممي الحصممول علممى نتممائج محممددة. ومممن ن

ار إلى يومنما همذا  الشر ة الوطنية للمياه ومشكلتها المعروفة والمستمرة اجزئيًّ

في قضية عدادات المياه وقراءاتها .ير المنطقية  وال يمكن الجمزم بم   السمبب 

الرئيس للمشكلة هو التصرفات الفردية، وال حتى القول بم   معمدل اسمتهالل 

ي المملكمة ممن أعلمى المعمدالت فمي العمال   أل  المعلوممات المتموفرة الفرد فم

مغلوطمة و.يمر دقيقمة، وفيهمما محاولمة للمتخلُّص مممن المسملولية ورميهما علممى 

مل الممواطن مسملولية الهمدر فمي حمين أ  الهمدر  التبذير وهدر المياه   يف ُنحما

ارير تمذهب ٪، بل وبع  التق35في الشبكة العامة في المد  الرئيسة يصل إلى 

٪ فممي جممدة    ممما أ َّ هنممال فوضممى وعممدم ضممب  للميمماه المسممحوبة مممن 50إلممى 

الشبكة لأل.راض البلدية، وليس هنمال ضمامن بم   جمزًءا  بيمًرا ممن همذه الميماه 

يممذهب أل.ممراض أالممرال. ويكفممي أ  ُنلقممي نظممرة علممى أداء شممبكة الميمماه فمممي 

قطماا الحيموي، حيمث العانمة ل  نعر  مدال اطهمال وعمدم اال تمراث بهمذا ال

م  ممرة أو ممرتين فمي األسمبوا. والكمل  يعتمد المواطنو  على الزانمات أرضمية ُتعبَّ

ث، و مما  بشمكمما  المموزارة تشممييد  يعلمم  ممما يمكممن أ  يلحممق بهممذه الميمماه مممن تلمموُّ

الزانات مر زية موزعة في مناطق مختلفة من المدينمة ُتغمذي المنمازل مباشمرة، 

 ميات المياه وجودتها  ما هو معمول بمش فمي وعن طريقها يمكن التحكُّ  في 

 المد  الحديثة.

مما المعَلممن فممي الميمماه لمم  تتممبن وزارة البيئممة والميمماه والزراعممة سياسممات  .2 مممع الشُّ

مهمة لترشيد استخدامات المياه تكو  علمى مسمتوال حجم  المشمكلة وتفمرض 

تطبيقهمما، بممل تر ممت األمممور مفتوحممًة بممدو  ضمماب ، و مما  باطمكمما  فممي هممذا 

 صدد:ال

تبني مبادرات تدوير المياه وإعادة استخدام نسبة  بيمرة منهما فمي دورات الميماه  .أ

والحدائق، بحيث يكو  هنال الطا : واحد للشر  واالستخدامات اةدمية، و المر 
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لممدورات الميمماه والحممدائق، ويمكممن فممرض هممذه السياسممات فممي المخططممات 

 .الجديدة والمساجد أو على األقل في المجمعات التجارية

رفع  فاءة استخدام الطاقة بفرض اطنتاج المزدوج للماء والكهرباء علمى جميمع  . 

محطات إنتماج الكهربماء الجديمدة، والسمعي بجديمة لتطبيمق قمرار مجلمس الموزراء 

الصادر في هذا الش  ، حيث إ َّ الطاقة المهدرة عند إنتاج الكهرباء في المملكمة 

 شر . فيلة بشنتاج ما يحتاجش السكا  من مياه ال

قصر االستثمارات في الصناعة والزراعمة علمى الميماه السمطحية ومصمادر الميماه  .ج

 .ير التقليدية، مثل مياه الصر  الصحي والزراعي المعالجة.

الحفمماظ علممى ممموارد الميمماه .يممر المتجممددة  مخممزو  اسممتراتيجي للشممر  فممي  .د

 الحاالت الطارئة ولألجيال القادمة.

 المد .االستفادة االقتصادية من تشجير  .ه

بناء شبكات الصر  الصحي وشبكات المياه، حيث إ َّ معظ  القرال والكثيمر ممن  .و

المد  تفتقر لشبكات الصر  الصحي وشبكات المياه، وهو ما يتسبب في همدر 

 الموارد المائية.

والواقممع أ  تقممدير الممموارد المائيممة فممي المملكممة والانممة الميمماه الجوفيممة .يممر 

طبقات المياه الجوفية في المملكمة با  منها أ  المتجددة من أنعب المهام، ألس

ُتَقسَّ  إلى قسمين هما: الطبقات الرئيسة، وهي التي تحتوي على  ميات  بيرة ممن 

المياه الجوفية .ير المتجددة التي االتزنت من عشمرين ألمف سمنة أو أ ثمر، وهمي التمي 

الوجيممد ُتمثاممل المخممزو  االسممتراتيجي للمملكممة، وتشمممل طبقممات السمما  وتبممول و

والمنجمور والوسمميع والبيمماض وأم الرضمممة والنيمموجين. والطبقممات الثانويممة محممدودة 

االمتداد الجغرافمي والسمما ة و ميمة الميماه، وتسمتغل علمى نطما  ضميق، وتشممل 

 طبقات الخف والجلة وحنيفة والجبيل والعر  والسلي و.يرها.

ا ألعما  تزيد أحياًنا عن ا تمرر فمي بماطن األرض، م 2000 ل الطبقات تمتد رأسيًّ

مما لعممدة مئممات مممن الكيلممومترات حيممث تغمموه تحممت الطبقممات  وبعضممها تمتممد أفقيًّ

األحدث منها، وتميل باتجاه الشر  والشمال الشرقي، و ثيًرا مما تختفمي تحمت رممال 

النفود أو رمال الدهناء أو رمال الربع الخالي. من الناحية العلمية البحتة يجمب معرفمة 

ات فممي  ممل اتجماه وتحديممد سممما تها المشممبعة بالميمماه ومعرفممة امتمداد تلممك الطبقمم

نوعية المياه أيًضا  أل  بع  الطبقات المائيمة بهما ميماه جوفيمة تزيمد أممالح بعضمها 

 عن أمالح مياه البحر.

ومن أفضل الطر  لتقدير  ميمات الميماه الجوفيمة .يمر المتجمددة همي مقارنمة 

لثابت لكل طبقة في  ل منطقمة اهمذه مناسيب المياه أو ما ُيعر  بمستوال الماء ا

القياسممات متمموفرة مممن الدراسممات التممي ُعملممت فممي السممتينيات والسممبعينيات مممن 

القر  الماضي، ويمكن االسترشاد بهار مع مناسيب المياه في الوقت الحاضر. علمى 

سبيل المثمال، عيمو  األحسماء  انمت فموارة وممع  ثمرة السمحب نضمبت، وتم َّ مملالًرا 

طمماا الميمماه بمموزارة البيئممة والميمماه والزراعممة فممي منتصممف الثمانينيممات تنفيممذ تونممية ق

ر متر مكعب مياه نر  نحي معالجة ممن محطمة 200.000بسحب  مية مقدارها ا
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الدمام لسمد الفجموة المائيمة فمي مشمروا المري والصمر  باألحسماء. وطبقمة الوجيمد 

ا فمو  سممطا ر متمرً 60بموادي الدواسمر  انمت فموارة، وونمل مسممتوال المماء الثابمت ا

 ر متًرا تحت سطا األرض.250األرض في الستينيات، واةَ  ونل مستوال الماء ا

وفيما يتعلق بشر ة الميماه الوطنيمة وقراءاتهما .يمر المنطقيمة، بالفعمل يوجمد 

شكاوال متعددة عن ارتفاا مبال  فواتير الميماه، و مل مما تفعلمش الشمر ة همو تزويمد 

صة من ال شر ة لتكليمف المناسمب منهما لعممل دراسمة هلالء بقائمة بشر ات مرالَّ

عممن مشممكلة التسممربات داالممل المنممازل، وهممذه الشممر ات تقمموم بعمممل الدراسممة 

المطلوبممة، وتتكممرر مشممكلة الفممواتير فممي الشممهر القممادم، وهكممذا. ولعلممش  مما  مممن 

األنسب أ  تتولى شر ة المياه الوطنية عملية الكشمف عمن التسمربات فمي المنمازل 

رقهما الفنيمة وتحميمل التمي تعماني ممن ارت فماا فمواتير اسمتهالل الميماه عمن طريمق فك

المواطن تكاليف هذه العملية، وبذلك يكمو  الطرفما  مقتنعمينك والصوًنما شمر ة 

 المياه الوطنية.

ا بالنسبة لقصمر االسمتثمارات فمي الصمناعة والزراعمة علمى الميماه السمطحية  أمَّ

ات على هذه النوعيمة ممن الميماه ومصادر المياه المتجددة، إلخ  ف   قصر االستخدام

ر هذه المياه علمى ممدار العمام إال فمي منطقتمي  فيش مخاطرة  بيرة  لعدم ضما  توفُّ

عسير وجازا ، لكن يمكن االسمتثمار فمي مصمادر الميماه الجوفيمة .يمر المتجمددة فمي 

توفير مياه الشر  للمد  والقرال والهجر وتونيل المياه لمناطق أالمرال عمن طريمق 

بالرب  المائي بمين المنماطق، علمى أ  يمت  التنسميق ممع وزارة البيئمة والميماه ما ُيعر  

 والزراعة في تحديد األولويات و لية االستثمار، ونحو ذلك.

وقممد مممرت أنظمممة الميمماه واالسممتراتيجية الوطنيممة للميمماه بمراحممل مممن عممدم 

هورهما االتفا  بين الجهات المستفيدة وتضاُر  المصالا، فكل وزارة تدافع عن جم

 المستهد  بغ  النظر عن مصير المياه الجوفية ومستقبلها.

 ممما أ َّ عمليممة بنمماء شممبكات الميمماه والصممر  الصممحي عمليممة مسممتمرة، لكممن 

التوسممع األفقممي للمممد  والقممرال والهجممر واعتممماد مخططممات جديممدة يحممول دو  

 ا تمال تغطية هذه الشبكات في وقت قصير. أيضاً فمش  فمتا مجمال االسمتثمار فمي

تنفيذ هذه الشبكات وملحقاتها من محطات معالجة والزانات و.يرها أمٌر فمي .ايمة 

 األهمية.

 .واقع وأبعاد مشكلة المياه في السعودية 

فيما يتعلمق بالمشمكلة المزدوجمة للميماه فمي السمعودية، وهمي ُشما المصمادر 

وارتفاا االستهالل  يمكن اطشمارة إلمى بعم  اطحصماءات حمول الميماه لبيما  حجم  

 المشكلة، وما يمكن أ  نستنتجش منها.

 أرقام إحصائية: -اأر

 :الطلب واطنتاج الموزا -
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 اطنتاج الموزا الطلب

الكمية امليار  

  سنةر3م

 ا%ر  النسبة ر3الكمية امليار م المصدر ا%ر  النسبة

 31.0 0.975  بار 13.5 3.15 البلدي

 69.0 3.175 تحلية 04.3 1.00 الصناعي

    82.2 19.20 الزراعي

 100.0 3.150 المجموا 100.0 23.35 المجموا

 1.55  سنةر3المياه المعالجة امليار م

 16 نسبة المياه المعالجة الُمعاد استخدامها ا%ر

 .لتًرا   يوم 265متوس  استهالل الفرد  -

 .2050زيادة الطلب على الماء في السعودية بنسبة الثلث بحلول عام  -

 .2025% بحلول عام 60%، وللطاقة بنسبة 80ا، من المتوقع زيادة الطلب على المياه للزراعة بنسبة عالميًّ  -

 

 قراءة تحليلية لألرقام: -ا ر

 يستدل من البيانات المشار إليها أعاله على ما يلي:

ا من المياه المحتسمبة،  - القطاا الزراعي هو القطاا المستهلك لقدر  بير جدًّ

ز على سياسات إدارة هذا يعني أ  التخطي   االستراتيجي للمياه يجب أ  ير ا

 .الطلب لهذا القطاا

هنممال فممر   بيممر بممين الطلممب علممى الميمماه والميمماه الموزعممة، وهممذا الفممر   -

ى .الًبا عن طريق اةبار األهلية. وهذه .الًبا مصادر ميماه .يمر متجمددة   ُمغطَّ

لجوفيممة للممري هممو وبحسممب تقممارير األممم  المتحممدة، فممش  اسممتخدام الميمماه ا

 .السبب الرئيس لنضو  المياه الجوفية

ل المياه الُمحالة  - عة. 70ُتشكا  % تقريًبا من المياه الموزَّ

على الر.  من وجمود  ميمة جيمدة ممن الميماه المعالجمة تقمار  نصمف الميماه  -

 .% فق ر16المحالة، إال أ  نسبة إعادة استخدامها منخفضة ا

 إلمى السمعودية تنقسم  فمي المائيمة المموارد وعلمى نحمو أ ثمر تفصمياًل، نجمد أ 

 الجوفيمة المتجددة، والميماه .ير الجوفية المحالة، والمياه وهي: االمياه فئات، المس

 .  )المعالجة السطحية، والمياه المتجددة، والمياه

ا بالسعودية المحالة، يوجد ففيما يتعلق بالمياه  الميماه، لتحليمة محطمة ٣٥ حاليًّ

 أ  إلمى البيانمات أحمدث وُتشير للمملكة، الغربي شرقي والساحلال الساحل على تقع
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ما مكعمب متمر ماليمين 6.28بلم   الميماه لتحليمة اطنتاجيمة الطاقة إجمالي عمام  فمي يوميًّ

 مكعمب متر ماليين ٧٫٤إلى  لتصل اطنتاجية الطاقة هذه تزيد أ  المتوقع ومن. 2015

ما .البيمة  المالحمة الميماه لتحليمة العاممة الملسسمة . وتمتلمك 2020عمام بحلمول يوميًّ

 القائمة. اطنتاجية الطاقة إجمالي من ٪ 73 ُيمثال بما السعودية، في التحلية محطات

 متعمدد الومضمي التقطيمر الميماه: لتحليمة التقنيمات أنمواا ممن ثالثمة وُتستخَدم 

 مضميالو التقطيمر تقنيمة وتَعدُّ  متعدد الت ثير. العكسي، والتقطير والتناضا المراحل،

 فمي محطمات التحليمة فمي السمائدة التقنيمة الحمالي الوقمت فمي المراحمل متعمدد

 .القائمة اطنتاجية الطاقة إجمالي من ٪ 62 تمثل إذ السعودية،

ما المنتجمة المحمالة الميماه  ميمة بلغمت وقمد  العمام فمي السمعودية المالل فعليًّ

 (11%)نسمبتها  ادةمكعمب، وبزيم متمر ماليمين (1803.1)حموالي  )م (2018هم1440   1439/

 السماحل محطمات من مكعب متر مليو  (775) إنتاج ت َّ  حيث السابق، بالعام مقارنة

مكعمب  متمر ر مليمو (1028.1و الملسسمة، إنتماج إجممالي ممن (43%)وبنسمبة  الغربمي

 الطاقممة  ميممات بلغممت فيممما ،(57%)وبنسممبة  الشممرقي السمماحل محطممات مممن

ممدة الكهربائيممة  مليممو  (40.75)حمموالي  مر (2018سممةالملس محطممات مممن المولَّ

 محطمات ممن سماعة ميجماواال  مليمو  (6.95)توليمد  تم َّ  حيمث سماعة، ميجماواال 

 مليو  (33.80)وتوليد  للملسسة، التوليد إجمالي من (17.1%)بنسبة  الغربي الساحل

 .(82.9%)بنسبة  الساحل الشرقي محطات من ساعة ميجاواال 

 

مما السممعودية وتمتلممك  التممي المتجممددة .يممر الجوفيممة الميمماه مممن احتياطيًّ

 أ ثممر فممي الجوفيممة الميمماه وتتجمممع طبقممات الميمماه، مممن مجموعممة عبممر تنتشممر

 السممعودية، وتخممدم مسممتوال علممى وثانويممة أساسممية جوفيممة طبقممة 20 مممن

 فممي السممعودية فممي المتجممددة الجوفيممة الميمماه وتوجممد المنمماطق. مممن العديممدَ 

 واسممتناًدا فممي الوديمما . السممطحية الميمماه وفممي والعميقممة، الطبقممات الضممحلة

ر األوليممة، التقممديرات إلممى مما المتجممددة الجوفيممة الميمماه ُتقممدَّ  مليممار 2.8 بنحممو حاليًّ

ا متر مكعب  .العربي الدرا منطقة في سنويًّ

 الصممالحة الميمماه احتيمماطي إجممالي السممطحية فيبلمم  أمما بالنسممبة إلممى الميمماه

ا، ويوجمد عمبمك متمر مليمار 1.6 نحمو السدود من لالستغالل  إجممالي ممن ٪ 73 سمنويًّ
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المكرممة، وجمازا .  ومكة عسير، مناطق: في السدود من لالستغالل الصالحة المياه

 السمطحية والميماه المتجمددة الجوفيمة الميماه ممن وفرة على المناطق هذه وتحتوي

  .العربي الدرا مستوال على المسامية .ير الصخرية الطبيعة ذات بسبب تضاريسها

 تجعلهمما لدرجممة الصممحي الصممر  ميمماه تقمموم السممعودية بمعالجممةأيًضمما، 

 والتبريممد، الصممناعية، العمليممات منهمما: أ.ممراض مختلفممة، فممي السممتعمالها  منممة

مما مممورًدا المعاَلجممة الميمماه وتمثممل .والزراعممة  ُنممدرة تعمماني مممن دولممة فممي مهمًّ

  ميممة إجمممالي ونممل وقممد اطمممداد، منظومممة فممي مراعاتهمما وينبغممي الميمماه،

 إلممى 2015 عممام فممي السممعودية أنحمماء فممي المعمماد اسممتخدامها المعالجممة يمماهالم

مما، مكعممب متممر مليممو  0.61  منهمما مكعممب مليممو  متممر 0.40 اسممتخدام يممت  يوميًّ

ا  فق .  ٪ 17 يبل  استخدامها المعاد الكميات ومتوس  الزراعة، في يوميًّ

 يةاطضمماف الممموارد مممن عممددٌ  هنممال الحاليممة، الممموارد إلممى وباطضممافة

 وتشمممل إمكاناتهمما،  امممل لتحديممد مممن الدراسممة مزيممد إلممى تحتمماج التممي للميمماه

 .األمطار مياه وحصاد الرمادية، المياه

 المسمتدام .يمر لالسمتخدام نظمًرا  بيمرة  تحمديات والواقع أ  السعودية تواجش

 تشهد التي المتجددة، .ير المياه الجوفية مخزو  محدودية عن فضالً  المياه، لموارد

 نمادرًة  الميماه المتجمددة ُتَعمدُّ  القاحلة، المناالية الظرو  ظل وفي متسارًعا، نزاًفااست

 .للغاية

 ُيفماقك  الزراعمي القطماا في المياه على المرتفع الطلب فش  ذلك، إلى وإضافًة  

 طنتماج مرتفعمة تكلفمة الحكوممة تتحمل  ما السعودية، في المياه ندرة من مشكلة

 مسمتويات تمزال ال ذلمك وممع الحضمري، القطماا في حيالصر  الص والدمات المياه

 الملسسمية األوضماا ممن القطماا  مذلك ويعماني األمثمل، المسمتوال دو  الخدممة

   .المالئمة .ير الحو مة و ليات

مما مخزوًنمما السممعودية وتمتلممك  .يممر الجوفيممة الميمماه مممن محممدوًدا احتياطيًّ

 وذلممك فضممة منخ تغذيممة معممدالت و ممذلك القابلممة لالسممتغالل، المتجممددة

 فمممي الميممماه متطلبمممات وتشمممهد .القاحلمممة المنااليمممة الظمممرو  إلمممى يعمممود

رت التممي السممعودية  سممنوية مكعممب، زيممادة متممر مليممار 24.8 بنحممو 2015 عممام ُقممدا

 فممي للميمماه األ بممر المسممتهلك هممو الزراعممة قطمماا أ  علًممما ٪، 7بنسممبة ثابتممة

 يعكممس ذاوبهمم الميمماه، علممى الطلممب إجمممالي مممن ٪ 84 السممعودية، بنسممبة

مما  الزراعممي تحممدًيا القطمماا فممي الميمماه اسممتخدام  الممموارد علممى العتممماده نظممًرا بيئيًّ

 .للقطاا المياه الموردة إجمالي من ٪ 90 تمثل التي المتجددة .ير

 الفجمموات إلممى الزراعممي القطمماا فممي للميمماه المرتفممع االسممتعمال ويعممود

 فممي عامممةال القصممور وأوجممش والتشممريعات، قطمماا الميمماه، سياسممات فممي

 فممي الميمماه متطلبممات % مممن79وحممدها  األعممال  تسممتهلك إذ االسممتخدام،

 ممما مقارنممًة مممع الحممالي الوقممت فممي ٪ 50 الممري  فمماءة وتبلمم  الزراعممي، القطمماا

ما، الممارسمات ألفضمل َوْفًقما ٪ 75 عمن يزيمد  الحاليمة المعمدالت ظمل وفمي عالميًّ
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 المخممزو  فممي نضمموًبا المملكممة فممي المنمماطق بعمم  تواجممش لالسممتهالل، قممد

 اتخمماذ يسممتدعي وذلممك القادمممة، االثنتممي عشممرة السممنوات الممالل االحتيمماطي

 ال فشنممش الميمماه، نممدرة الممر.  مممن المشممكلة. وعلممى هممذه لحممل فوريممة إجممراءات

 لمحدوديممة البنيممة نظممًرا  افيممة بصممورة المعالجممة الصممحي الصممر  ميمماه ُتْسممَتَغلُّ 

مممل المتعلقمممة والتحمممديات التحتيمممة  فمممي بعممم  الميممماه همممذه اسمممتخدام بتقبُّ

 .التسعير وحوافز التشريعي ومحدودية اطشرا  المناطق،

 مممن العديممد فممرد لكممل الحضممري القطمماا فممي الميمماه اسممتهالل ويتمميا

 الميمماه مممن الفاقممد تقليممل الممالل مممن تحقيقممش وذلممك يمكممن التحسممين، فممره

ر فممي  المبمماني، وداالممل مختلفممةر فممي منمماطق ٪ 25 عممن يزيممد بممما الشممبكة اُيقممدَّ

 وفممي الميمماه. للمحافظممة علممى وحمموافز أسممعار ملشممرات تحديممد الممالل نوممم

 الميمماه فممي إممدادات إجمممالي ممن ٪60ا الميمماه تحليمة علممى الكبيمر االعتممماد ظمل

 أعبمماءً  القطمماا هممذا يفممرض الممراهن، الممدع  جانممب وإلممى الحضممرير، القطمماا

 المرتفعممة اطنتمماج وحممدة تكلفممة ترتفممع  ممما المموطني، علممى االقتصمماد عديممدة

ان  المداالل. إلمى السمواحل ممن الميماه ضمخ عبمر تكماليف النقمل ارتفماا بسمبب سمبيًّ

 اسممتهالل يمثممل إذ الوقممود  علممى  بيممرة وبصممورة  ممذلك القطمماا ويعتمممد

 للوقمود. اطنتمماج الموطني حجم  ممن ٪25 عمن يزيمد مما الميماه تحليممة فممي الوقمود

 يعمود إلمى وذلمك واسمعة، بيئيمة بصممة الميماه تحليمة تتمرل ذلمك، إلمى باطضمافة

 انبعاثممات عممن فضممالً  والطينيممة، الملحيممة الرواسممب مممن الممتخلص وسممائل

 .االحتباس الحراري .ازات

 بمهممممة والزراعمممة فمممي السمممعودية والميممماه البيئمممة وزارة قاممممت وقمممد

 للميماه، شماملة اسمتراتيجية الميماه، يتضممن لقطماا موحمد مرجعمي إطمار تطموير

 يعات والممارسممات فمميالتوجهممات والسياسممات والتشممر دمممج علممى ويعمممل

 فممي المتمثممل الممرئيس الهممد  مممع المموطني، المسممتوال علممى الميمماه قطمماا

 عممملك  نطمماُ   ويتضمممن .القطمماا هيكلممة الرئيسممة وإعممادة التحممديات مواجهممة

 المعنيممة، إشممرال الجهممات ذلممك فممي بممما العنانممر، مممن العديممدَ  اططممارك  إعممدادك 

 علمى مثمل: الطلمب د،األبعما ممن مجموعمة عبمر للقطماا المراهن الوضمع وتقيمي 

 وتحديمممد التمكينيمممة، والعواممممل القطممماا، وعمليمممات الميممماه، الميممماه، ومممموارد

 اقتصمماديات إلممى باطضممافة العممرض والطلممب، بممين الفجمموات وحجمم  طبيعممة

 .مختلفة سيناريوهات تحت القطاا
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 2030إطارة تحديد االستراتيجية الوطنية للمياه لعام 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  واستدامتها فمي المتغيرات الملثرة على مستقبل الموارد المائية

 السعودية.

يوجمممد مجموعمممة ممممن المتغيمممرات المممملثرة علمممى مسمممتقبل المممموارد المائيمممة 

 واستدامتها، أهمها اةتي:

 مصادر المياه: -ٔاوالً 

 مصادر المياه التقليدية، وتشمل المياه السطحية والمياه الجوفية. .1

ر  الصمحي مصادر المياه .ير التقليدية، وتشمل مياه البحمر المحمالة، وميماه الصم .2

والزراعي والصناعي المعالجة. ويوجد لدال الجهات المختصة العديد من األنظمة 

والضممواب  والقمموانين الهادفممة للمحافظممة علممى مصممادر الميمماه مممن التلمموث 

والنضممو   إال أ  متابعممة تنفيممذ هممذه األنظمممة يواجممش الكثيممر مممن العقبممات ر.مم  

لرئيس في ذلمك إلمى تضماُر  وجود بنود لمخالفي هذه األنظمة، ويعود السبب ا

 المصالا وتقاطعها.

وتواجممش البيئممة بعنانممرها المختلفممة الميمماه والزراعممة والتربممة بممما فيهمما الحيمماة 

ر، وتملثر علمى التنميمة  الفطرية تصرفات فردية سيئة، تزيد من تسارا عمليات التصمحُّ

 المستدامة بشكل عام، وعلى مصادر المياه بشكل الاه، ويت  ممارسة اةتي:

االحتطمما  الجممائر وتمم ثير ذلممك علممى تماُسممك التربممة وبنيتهمما، وعالقممة هممذا  -

 التصر  الممقوت بقدرة التربة على االحتفاظ بالمياه الجوفية الضحلة.
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الرعممي الجممائر أيضمماً الممذي يفممو  طاقممة المراعممي الطبيعيممة، حيممث يوجممد مئممات  -

حتيمماج اآل  المواشمي مممن أ.نممام وجمممال و.يرهمما ت  ممل األالضممر واليممابس، فا

هممذه الحيوانممات يفممو  ممما يعممر  بالحمولممة الرعويممة للمراعممي،  ممما أ  الرعممي 

 الجائر ُيعري التربة ويثير .بارها عند أدنى عانفة هوائية عابرة.

 الصيد الجائر والتعدي على المحميات الطبيعية. -

 العرض والطلب على المياه: -ثانًيا

ة، ويملثر  مل منهمما يمثل العمرض والطلمب علمى الميماه وجهمين لعملمة واحمد

علممى اةالممر إممما سمملًبا أو إيجابمماً، واسممتمرار تلبيممة الطلممب المتزايممد علممى الميمماه لمقابلممة 

االحتياجات البلدية والزراعيمة والصمناعية يتطلمب البحمَث المسمتمر عمن مصمادر مائيمة 

ر منها وزيادة  فاءتها.  جديدة، وتنمية المتوفا

كل  بيمر يفمو  معمدالت التغذيمة ومن المالحظ تزايد الطلمب علمى الميماه بشم

الطبيعيممة للميمماه والانممة الميمماه الجوفيممة .يممر المتجممددة، وهنمما يمم تي دورنمما  مم فراد 

ومجتمعات وجهات مختصة ومنظمات مجتمع ممدني للعممل مًعما علمى إدارة ممورد 

متنممماقص فمممي األسممماس، عمممن طريمممق تخفمممي  معمممدالت اسمممتهالل القطاعمممات 

 تبقى من مصادر مائية. المختلفة من المياه ططالة عمر ما

ا  وعلى مستوال الفرد في المملكة، يعتبر معدل استهال ش اليومي مرتفًعا جمدًّ

من ُسمبل العميح والمنم   مقارنمة بغيمره ممن شمعو  األرض، ولعمل التطمور وتحسُّ

د  د نم  االستهالل المنزلي من تعدُّ ل الكماليات إلى ضروريات، وتعدُّ السكني وتحوُّ

تفو  عدد أفراد األسمرة، وانتشمار المسمابا والحمدائق المنزليمة  دورات المياه التي قد

أنممبحت مصممدًرا للهممدر المممائي يزيممد مممن  -التممي ُتممروال بممماء الشممبكة العامممة و.يرهمما 

احتمالية  ثرة التسربات المرئية و.يمر المرئيمة داالمل المنمازل، وهمو مما يصمعب أحيانماً 

 .ا تشافها، وتنعكس على قيمة فاتورة المياه الشهرية

 مما أ  الجهمات المختصمة عليهما أيضمما واجمب مراقبمة التسمربات ممن شممبكات 

الميمماه العامممة، حيممث تنفجممر بعمم  أنابيممب الميمماه فممي الشمموارا العامممة نتيجممة ارتفمماا 

الضغوال، وُتهدر  ميات هائلة من المياه عالية التكلفة دو  رقيب أو حسيب، وهمذا 

بوتيرة أسرا من األسلو  المتبمع  يتطلب تحديَث شبكات المياه العامة واستبدالها

ا. وهذا العمل يتطلب مبادرات جديدة تتوافمق ممع رؤيمة المملكمة  باالتفما   2030حاليًّ

مع القطاا الخاه، باالستثمار في تجديد الشبكات واسمتبدال التمالف منهما، حسمبما 

يت  توفيره من المياه المهدرة بالشبكات العامة وفق سعر يتفق عليش ممع الجهمات 

 ت العالقة مع تقدي  التسهيالت والضمانات الحكومية الالزمة.ذا

 .العالقة بين الف  استهالل المياه وإمكانية استدامتها 

إ  الف  االستهالل من أجل استدامة أفضل للموارد المائية .يمر المتجمددة 

تعد مس لة ال اليار فيها لمستقبل أفضل، فنحن إ   نما ننظمر إلمى أ  مسمتقبلنا فمي 

سيسممتمر لعقممدين أو ثالثممة أو نحممو ذلممك، فيمكننمما البحممث عممن مسممتقبل السممعودية 

أفضل للموارد المائية .ير المتجددة، أما إذا  نا نفكر فمي مئمات السمنين فيجمب علينما 
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أ  نتخذ إجراءات .ير قابلة للت جيل، وهي التخفي  اطلزامي لكميمات الميماه الجوفيمة 

ممن األمطمار، وعمودة مناسميب الميماه  .ير المتجددة إلى حد يعادل التغذية السمنوية

إلى وضعها قبل أربعة عقود، وهذا يصعب تحقيقش. التحدي الذي نعيشش اة   يمف 

 ندير مصدر مائي يتناقص باستمرار 

والفممم  االسمممتهالل فمممي ميممماه الشمممر  سممميترتب عليمممش مكاسمممب بيئيمممة 

ع فمي إقاممة محطمات معالجم ة واقتصادية ونحية و.ير ذلك، عن طريق عدم التوسُّ

مم  لممش، و ممذلك  الصممر  الصممحي وسممهولة المعالجممة  لعممدم وجممود فممائ  .يممر مخطَّ

ممع الميمماه الجوفيممة الضممحلة عنممد حفممر أساسممات المبمماني واألنفمما ،  الحيلولممة دو  تجمُّ

والمحافظة على سمالمة الطمر  وعمدم ت ثُّرهما بالميماه الضمحلة التمي لمن تتجممع   مل 

لعامة من الحشمرات والبعموض وحممى ذلك سيلدي حتًما إلى حماية البيئة والصحة ا

 الضنك و.يرها.

ويوجد أمثلة عديدة لتدوير المياه، ففي سنغافورة ُتعالج ميماه الصمر  الصمحي 

إلى درجة متقدمة، وُتباا في السموبرمار ت علمى أنهما ميماه شمر  درجمة ثانيمة، ولهما 

 لو  الاه معرو  لدال مرتادي هذه األسوا .

ا للدرجة الثالثية لكن المسمتخدم منهما فمي لدينا مياه نر  نحي يت  معالجته

٪ فقمم ، والسممبب هممو ُبعممد محطممات المعالجممة عممن 16الزراعممة والصممناعة ال يتعممدال 

ا،  مما أ   مناطق االسمتخدام  مالمزارا الكبيمرة، فهمذه مشماريع تونميلها مكلمف جمدًّ

ر هذه المزارا محفمور بهما  بمار الانمة بهما، والميماه الجوفيمة مجانيمة  لمذا ال يوجمد مبمر

الستخدام مياه الصر  الصحي المعالجة في الزراعة. ويمكن حقن هذه النوعيمة ممن 

المياه في طبقات المياه الجوفيمة، وفمي ري حمدائق الممد  والقمرال وتشمجير الطمر  

 السريعة، وهكذا.

وفي الوقت الحمالي ثممة عمدٌد ممن اال تشمافات التمي تحتماج إلمى بعم  البحمث 

 وتقليل الهدر، وهي: والتطوير من أجل استدامة المياه

تطوير مصمادر األشمعة فمو  البنفسمجية والتمي لهما القمدرة علمى قتمل العوالمق  .1

تحتمماج إلممى  LEDالميكروبيممة بكفمماءة عاليممة. هممذه المصممادر مكونممة مممن مصممابيا 

 طاقة منخفضة ونديقة للبيئة.

لمممديها القمممدرة علمممى Metal organic framework  ممممواد عضممموية معدنيمممة  .2

ش  ممماء، وهمذه الممواد تحتمماج  اسمتخاله المماء مممن الجمو وتخزينمش، ومممن َثم َّ ضمخُّ

للتطوير واالالتبار. نجاح هذه التجربة يماثل الخاليا الشمسية فمي مجمال الطاقمة، 

 وهذه تعتبر طفرة في مجال المياه.

ا طعادة التدوير. .3  تطوير األ.شية الخانة بمعالجة المياه، وهذا مه  جدًّ

 كات عن طريق تطوير حساسات لذلك الغرض.تقليل نسبة التسرُّ  من الشب .4

وفمممي سممميا  متصمممل فشنمممش ال يمممذ ر اسمممتهالل المممماء إال ويمممت  تنممماول حجممم  

االسمممتهالل الزراعمممي للميممماه، إذ نمممدرت الميممماه فمممي عمممدد ممممن المنممماطق بسمممبب 

حجممم  اسمممتنزا  الميممماه. وقمممد منعمممت مممملالًرا وزارة البيئمممة والميممماه والزراعمممة عمممدًدا 

عال  ر.بمممة فمممي الحفممماظ علمممى الميممماه. ودو  شمممك، ممممن األنمممنا  الزراعيمممة  ممماأل

ا. وبصمممفة عاممممة يسمممتهلك القطممماا  فحجممم  اسمممتهالل النخيمممل للميممماه ضمممخ  جمممدًّ
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٪ ممممن إجمممممالي اسمممتهالل الميمممماه السمممنوي. ثالثممممة محانممميل فقمممم  84الزراعمممي 

٪ ممممن إجممممالي اسمممتهالل القطممماا الزراعمممي، وهمممي األعمممال  89تسمممتهلك نحمممو 

اطجمممممراءات التمممممي سممممميت  تطبيقهممممما علمممممى  والحبمممممو  االقممممممار والنخيمممممل. بعمممممد

األعمممال  والقمممما سممميكو  النخيمممل همممو المسمممتهلك األ بمممر للميممماه، فيجمممب أ  

مممز الجهمممة المختصمممة جهودهممما علمممى تخفمممي  معمممدالت اسمممتهالل النخيمممل  ُتر ا

ممممن الميممماه، فهنمممال نخيمممل يمممروال بطريقمممة الغممممر، وهنمممال طريقمممة المممري تحمممت 

أنممممحا  مممممزارا النخيممممل عممممن  السممممطحي، ويجممممب أ  ال ننخممممدا بممممما ُيممممدلي بممممش

تخفمممي  االسمممتهالل باسمممتخدام طمممر  المممري المرشمممدة، فمممي ظمممل .يممما  جهمممة 

 محايدة تتولى الرقابة والقياس وتطبيق العقوبات والمخالفات. 

 مممذلك فمممش  الميممماه الجوفيمممة .يمممر المتجمممددة متمممى مممما نضمممبت فمممال يمكمممن 

ضمممو  تعويضمممها، والشمممواهد واضمممحة أمامنممما، مثمممل: نضمممو  بحيمممرة األفمممالج، ون

عيمممو  األحسمممماء، وعيممممو  الخممممرج، وهكممممذا. وممممع  ممممل هممممذا الهممممدر المممممائي فممممي 

القطممماا الزراعمممي، لممم  ولمممن نحقمممق األممممن الغمممذائي. األممممن الغمممذائي لممميس قمًحممما 

 فق .

ر لتمممر ممممن المممماء 500همممل يعمممر  الجميمممع أ   مممل  ممم س حليمممب يسمممتهلك ا

د .يمممر المتجمممدد، شممماماًل زراعمممة األعمممال  والتنظيمممف والالفمممش، وممممع األسمممف نجممم

منتجمممات الحليمممب واأللبممما  السمممعودية منتشمممرة فمممي  مممل البلمممدا  المجممماورة حتمممى 

ر المياه الجوفية .ير المتجددة.  تلك الغنية باألنهار،   ننا ُنصدا

 مممممذلك فمممممش  األممممممن الغمممممذائي يشممممممل أيًضممممما إنتممممماج المممممدواجن التمممممي ال 

 تسممتهلك الميمماه وال تممزال المملكممة بعيممدة عممن تحقيممق اال تفمماء الممذاتي فممي هممذا

ممما فمممي معادلمممة األممممن الغمممذائي، ولمممدينا  القطممماا.  مممما ُتعمممدُّ األسممممال جمممزًءا مهمًّ

 ال  الكيلمممومترات ممممن الشمممواطك التمممي لممم  ُتسمممتثمر بعمممُد. زراعمممة الخضمممار فمممي 

البيمموت المحميممة لمم  تنممل ممما تسممتحقش مممن اهتمممام ر.مم  نممدور أمممر سممامٍ بزيممادة 

 ا.٪ من تكاليف أنظمة الري و.يره70إعانة المزارعين إلى 

وبمممما أ  معظممم  مصمممادر الميممماه فمممي الدولمممة مصمممادره .يمممر متجمممددة، لمممماذا 

ال يكممممو  هنممممال ارتبمممماال بممممين مصممممادر الميمممماه المتجممممددة ونسممممبة نمممممو القطمممماا 

الزراعمممي  ألنمممش ال يمكمممن أ  يتوسمممع بمممدو  مصمممادر مسمممتدامة  القطممماا الزراعمممي 

ل الطمممًرا علمممى المخمممزو  االسمممتراتيجي للميممماه. أيًضممما  لمممماذا  ال يمممت  أنمممبا يشمممكا

سمممنُّ قممموانين جديمممدة الصوًنممما فمممي قطممماا اطنشممماءات، لالسمممتفادة ممممن الميممماه 

 الرمادية وإعادة تدويرها واستخدامها في أ.راض إضافية 

الميمممماه المسممممتخدمة فممممي جميممممع المبمممماني المنزليممممة والحكوميممممة والتجاريممممة 

والصممناعية تعتبممر ميمماه سمموداء اميمماه نممر  نممحير  لممذا ال بممد مممن سممنا قمموانين 

ل ميمممماه الصممممر  الصممممحي عممممن الميمممماه الرماديممممة فممممي جميممممع قطاعممممات لفصمممم

 اطنشاءات االمياه التي ُتستخدم في التنظيف والغسيل فق ر.
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  سبل االستمرار في المحافظة على المخزو  االسمتراتيجي للميماه

 الجوفية.

ال يوجد دولة ال تريد المحافظة على المخزو  االستراتيجي للمياه الجوفيمة، بمل 

ة   دول تريد أ  تستفيد ممن الميماه الجوفيمة العمابرة للحمدود، واألرد  أول يوجد دول

حالة أل  األرد  ُيعدُّ من أفقر دول العال  في مصادر المياه، و انت العانمة عمما  

ا للمملكمة بطلمب إنشماء مشمروا  مت رسمميًّ تعاني من شا في مصادر المياه، وتقمدَّ

بقمة السما . ُدركس الطلمب بعنايمة وتم َّ مياه حوض الديسي الذي ُيعر  بالمملكة بط

وضممع ضممواب  ومسممافات عممن المم  الحممدود لحمايممة الميمماه الجوفيممة فممي البلممدين، 

لت لجنة فنية ممن جهتمي االالتصماه لمراقبمة األوضماا المائيمة ممن المالل  بمار  وُشكا

المراقبة المحفورة في  ل دولة. وتَ  تنفيذ المشروا واستفادت منش تبول  مرحلمة 

درت الموافقممة السممامية علممى توقيممع االتفاقيممة مممع األرد  قبممل عممدة أولممى، ونمم

 سنوات.

بالنسبة للدول المجاورة األالرال، قامت الوزارة بتنفيذ دراسمة هيدروجيولوجيمة 

للطبقمات المائيمة العممابرة للحمدود مممع المدول المجمماورة، لتحديمد اتجمماه سمريا  الميمماه 

والتوقممع عممدم إثممارة الموضمموا أل  الجوفيممة فممي الطبقممات المائيممة العممابرة للحممدود، 

معظ  الطبقمات المائيمة توجمد منكشمفاتها فمي أراضمي المملكمة، ولنما األولويمة فمي 

 استثمارها قبل أ  تعبر الحدود.

ويوجد معاهدات ثنائية بين الدول طدارة المياه الجوفية العابرة للحمدود، مثمل: 

دول في أمريكما الالتينيمة اتفاقية بين فرنسا وسويسرا، و ذلك اتفا  أربع أو المس 

 طدارة حوض جواراني و.يرها  ثير.

يمكممن اسممتخدام أنابيممب  Casingوفيممما يتعلممق بمسمم لة أهميممة تغليممف اةبممار 

التغليف ويجب إنزال هذه األنابيب التي يتفاوت طولها حسب عمق البئر، فمشذا  انمت 

حتمى تمتمد داالمل البئر تختمر  أ ثمر ممن طبقمة جيولوجيمة، فمش  إنمزال أنابيمب التغليمف 

الطبقممة المائيممة لعشممرة أمتممار أو أ ثممر، وهممذا يعتمممد علممى وجممود مصممافي أم ال، ثمم  

تسممميت أنابيممب التغليممف مممن أسممفل البئممر حتممى يخممرج اطسمممنت مممن فوهممة البئممر 

بششرا  جيولوجي، وهذه العملية تمنع ما ُيعر  بتداالل الطبقمات أي تسمر  الميماه 

التمي تعلوهما، وَممن يقموم بخلم  الطبقمات  من الطبقمة المسمتهدفة إلمى الطبقمات

 ويت  ا تشافش فهو معرض لعقوبات يتضمنها نظام المحافظة على مصادر المياه.

إ  إحممدال مشممكالتنا فممي هممذا القطمماا هممو االسممتدامة. جميممع قراراتنمما وقتيممة 

مرتبطة باهتمامات المسلولين. فبرنامج ترشيد المياه في المبماني والمسما ن  ما  

تاًزا، وت َّ توزيع أدوات الترشيد مجاًنا، ولكمن لغيما  النظمام المناسمب يكماد برنامًجا مم

نسمينا األعمال   335يكو  البرنامج توقف. وعندما أوقفنا زراعة القما بموجب القرار 

 الوال مبادرة شر ة المراعير، ث  عدنا بالسماح لصغار مزارعي القما.

ا فممي و ممما تمم  التوضمميا سممابقاً يالحممظ أ  الزراعممة ُتشمم ل نسممبًة عاليممة جممدًّ كا

استهالل المياه، وهنا لدينا اليارا  أحالهما ُمرٌّ  إما التضحية باألمن الغذائي أو األممن 

المائي إ  جاز التعبير. ومن المعرو  أ  هنال نوعين من مستودعات الماء: فمنهما 
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، ومنهمما .يممر ذلممك. وهممذه مسمم لة مرتبطممة باألعممما  وأيًضمما Rechargeableممما هممو 

ى الصممدوا الحافظممة أي وجمم ، أو التشممققات التممي تسممما sealing faultsود ممما ُيسمممَّ

بنفاذ مياه األمطار إلى المستودعات. ولألسف، إ َّ  ل المشاريع الزراعيمة العمالقمة 

ا.  ُتغذَّال من مستودعات عميقة تنخف  عن مستوال سطا الماء بدرجات عالية جمدًّ

األ بر للمياه، يمكن معالجمة همذا األممر ولمو وبالتر يز على الزراعة  ونها المستهلك 

 بالتدريج، من الالل:

تقلممميص المسممماحات الخضمممراء  زراعمممة البرسمممي  واألعمممال ، وقمممد بمممدأت همممذه  .1

 هكتاًرا.  50السياسة، ولكن سما بهذا النوا في المساحات التي ال تتعدال 

،  مو  االعتماد على التقنيات الحديثة من الزراعمة المائيمة للورقيمات والخضمروات .2

ا. ومن المه  اعتماد  ُجزٌء  بيٌر من الماء ُيعاد استخدامش إ   ا  معالًجا أو طبيعيًّ

 التنقي  واالهتمام بزراعة األشجار المنتجة.

ل علمى الخمروج المارج المملكمة  .3 البدء في تقليص المزارا العمالقة وتشجيع المالَّ

ه لالسممتهالل لالسممتثمار فممي الزراعممة، وبممذلك ُنحممافظ علممى ممما َبقممي مممن الميمما

 اةدمي، ولعلها تستعيد عافيتها مع الوقت بارتفاا مستوال سطا الماء.

تقلمميص الثممروة الحيوانيممة لتقليممل اسممتيراد األعممال  والمحافظممة علممى الغطمماء  .4

النبمماتي، وأ  يكممو  مصممدر البممروتين فممي .البممش مممن الممدجاج واألسمممال. القيمممة 

٪ ممن 50عطمي ناتًجما ال يتعمدال الغذائية المستهلكة في تربيمة اطبمل والماشمية تُ 

 ٪.90٪ واألسمال 80اللحوم، في حين أ  الدجاج 

أمممما ممممن ناحيمممة االسمممتهالل البشمممري  فهنمممال الكثيمممر ممممن الطمممر  لتقليمممل 

 استهالل المياه والحفاظ عليها، منها:

مراجعة تصمي  المنازل وفصل دورات المياه من حيث مصمدر المماء، وال منماه  .1

المصدر، وإلمزام البلمديات والمكاتمب الهندسمية بهمذا  من جعل الماء المعالج هو

 التخطي .

نشر الموعي وباسمتمرارية ب هميمة تقليمل االسمتهالل، وتطبيمق مما يحمافظ علمى  .2

بمم ء تممدفق الممماء فممي الحنفيممات واالسممتحمام و.يممره مممن االسممتخدامات فممي 

 المنازل والمناطق الصناعية و.يرها، والطر   ثيرة ومعروفة.

صمات التوانمل االجتممماعي، وأهم  منهما تربيمة األطفمال فممي نشمر الموعي فمي من .3

الممدارس علمى الحممره علمى المماء. وال ننسممى المسماجد لميس فقمم  فمي نممالة 

الجمعة بل دائًما، وتنبيش الناس على أ  هدر الماء من اطسرا ، وأنمش أممر مشماا 

 للجميع.

 مل  –وبالتمدريج  –أيضاً يجب أ  ُتوضع الطة محكمة بحيث نصمل إلمى تعموي  

٪. هنا نصل إلمى تمواز  معقمول. وإذا  انمت 80لتر ماء، إلى أ  نصل إلى ما ال يقل عن 

شممر ات الممنف  َتسممعى لتعمموي  االحتياطيممات بتطبيممق ممما أمكممن مممن التكنولوجيمما 

لتعمموي  اطنتمماج ولهمما علمهمما وقوانينهمما الملزمممة، فكيممف نهمممل ممما هممو أهمم  مممن 

مسمتوال علم  الهيمدرولوجي ممن أهمم  المنف    وأاليمًرا، فمش  البحمث والتنقيمب ورفممع 

ا لدول .نية بالماء، فكيف بنا ونحن نعيح في منطقش نحراوية   العلوم عالميًّ
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 .مدال جدوال التفكير في المصادر التقليدية للمياه 

إ  التفكير في المصادر التقليدية للمياه .يمر مجمٍد  وذلمك أل  الميماه التقليديمة 

ر والسميول التمي يمت  حجزهما فمي بحيمرات هي المياه السطحية وتشمل مياه األمطما

السدود لتحقيق أهدا  متنوعة، و ذلك تشممل الميماه الجوفيمة بنوعيهما المتجمددة 

التممي تعتمممد علممى معممدالت هطممول األمطممار وتكممرار حممدوثها، و.يممر المتجممددة التممي 

االُتزنمممت فمممي الطبقمممات الجيولوجيمممة ممممن  ال  السمممنين، وهمممي الميممماه التمممي يجمممب 

والعمل على استدامتها  أل  إهدارها ونضوبها سمو  يعيمدنا إلمى المحافظة عليها 

ر وفقر ونزوح للدول المجماورة. وتوجمد  ما  ا  عليش  باؤنا وأجدادنا من عطح وتصحُّ

تجممار  عالميممة ناجحممة فممي تنميممة مصممادر الميمماه وزيممادة  فمماءة اسممتخدامها َوُجممرا  

اح بسمبب ضمعف أو عمدم وجمود العديد منها في المملكة، إال أنها لم  ُيكتمب لهما النجم

 مقومات النجاح من الجهات ذات العالقة والقطاا الخاه على حد سواء.

 ممما أ  تجربممة حصمماد الميمماه مممن هممواء الصممحراء تمم  تجربتهمما فممي وزارة البيئممة 

والميمماه والزراعممة فممي حقممل نمملبوخ شمممال مدينممة الريمماض ولمم  تممنجا  أل  نجمماح أي 

ر رطوبممة تجربممة يتطلممب أ  يتمموفر لهمما عنانممر  النجمماح، وأهمهمما فممي هممذه الحالممة تمموفُّ

بنسب معينة ودرجمات حمرارة محمددة، وهكمذا. همذه التجربمة قمد تمنجا فمي المنماطق 

الساحلية والمنطقة الجنوبية  إال أ  اطنتماج المتوقمع لمن يعمادَل إنتماج بئمر ممن الميماه 

 الجوفية.

 .مستقبل المياه في السعودية: رؤية استشرافية 

لموطني للميماه فمي المملكمة سملبي، أي أ   ميمات الميماه التمي يمت ُّ إ  الميزا  ا

سممحبها مممن الطبقممات المائيممة والميمماه السممطحية وميمماه الصممر  الصممحي المعالجممة 

أ ثر بكثير من المياه التي تغمذي الطبقمات المائيمة، وهمذا  -وتستخدم لكافة األ.راض 

حممرُّل سممريع طيجمماد التممواز  يعممدُّ مممن األالطمماء االسممتراتيجية إذا ُتممرل الوضممع بممدو  ت

 المطلو  بين العرض والطلب على أسس مستدامة.

وفي سيا  متصل فش  مياه البحر المحالة يجب أ  تصل للمنماطق التمي تتموفر 

٪ر فيممش نمموا مممن 50فيهمما ميمماه جوفيممة، وزيممادة نسممبة اسممتخدام ميمماه التحليممة عممن ا

ر الطاقمة  المخاطرة، فمثاًل: َمن يضمن قموة االقتصماد إلمى األبمد   وَممن يضممن تموفُّ

وهكممذا. بعمم  المممد  تعممدُّ تحليممة ميمماه البحممر هممي الخيممار االسممتراتيجي لُبعممدها عممن 

مصادر المياه الجوفية، مثمل ممد  جمدة ومكمة المكرممة والمدينمة المنمورة والطمائف 

 والباحة وعسير وجازا .

لبما   ذلك فش  المشكلة في هدر الميماه الجوفيمة فمي المنتجمات الزراعيمة واأل

أنها ال تعود بالنفع االقتصادي إال بالنذر اليسير للغاية، ووزارة البيئة والميماه والزراعمة 

ل المزارا والشر ات الزراعية، أو أنهما لم  تكمن حازممة نحمو الحمد ممن  جاملت  ثيًرا مالَّ

 هدر المياه الجوفية و.يرها.  
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ات المائيمة ممن وفي السيا  ذاتش، يعد االسمتثمار فمي تموفير جمزء ممن االحتياجم

بل القطاا الخاه أفضَل الحلول المبتكرة في الوقت الحاضمر، حيمث طرحمت وزارة  قك

البيئة والمياه والزراعة عدة مبادرات  جزء من تحقيمق رؤيمة المملكمة، وهمذه تشممل 

 على سبيل المثال ال الحصر:

مبادرة تخصيص الملسسمة العاممة لتحليمة الميماه المالحمة ممن المالل تخصميص  .1

ها المسمممتقبلية وأنمممولها الحاليمممة، لتقليمممل االعتمممماد علمممى التمويمممل مشممماريع

الحكممومي  وذلممك باشممرال القطمماا الخمماه فممي تمويممل المحطممات، وتحسممين 

 الكفاءة والفاعلية، والونول إلى استدامة مالية وإضافة عوائد مالية للمملكة.

ممع فممي المنمماطق المسممتهدفة ضمممن مختلممف منمماطق المملكممة  .2 مبممادرة التوسُّ

 ر ة القطاا الخاه.ومشا

 مبادرة إعادة استخدام مياه الصر  الصحي المعاَلجة. .3

 مبادرة تعزيز مصادر المياه الجوفية. .4

 مبادرة تعزيز مصادر المياه السطحية من السدود وحصاد مياه األمطار. .5

 مبادرة الف  نسبة الفاقد في شبكات المياه. .6

 لصناعية والتجارية.مبادرة قياس استهالل المياه في القطاعات الزراعية وا .7

أيضاً فثمة العديد من المقترحات الخانة بترشيد المياه، فهاجس نقص المماء 

لدال الجميع. نحمن فمي بيئمة نمحراوية وجافمة، لكمن وعينما باسمتخدام المماء لميس  مما 

ينبغي، فهنال هدر واضا في استخدامش في حين أنش يمكننما الترشميد إذا أردنما. همذه 

 الماء واستدامة الموارد المتاحة، وهي على النحو التالي:المقترحات تتعلق بحفظ 

اسممتخدام الشممف  الهمموائي فممي مممراحي  المسمما ن بممداًل مممن السمميفو   -

المممائي الممذي يسممتهلك الكثيممر مممن الممماء. سمميفو  همموائي  الممذي نممراه فممي 

 مراحي  الطائرات اشف ر وتر يبش بطريقة متقنة.

ك فصمملها عممن المجممارير، تممدوير ميمماه المطممابخ اميمماه الغسمميل وقبممل ذلمم -

 واستخدامها في شطف األحواش بداًل من ماء المشروا.

اسممتخدام التنقممي  فممي الزراعممة المنزليممة وفممي الحممدائق، مممع االتيممار األشممجار  -

 المناسبة التي ال تستهلك قدًرا  بيًرا من المياه.

فصممل ميمماه الوضمموء فممي المسمماجد عممن المجمماري بمسممار أنابيممب الانممة،  -

زراعة بحيمث ُتمزرا بعم  األشمجار حمول المسماجد  النخيمل وتوجيهها نحو ال

واألشجار ذات الظالل الوارفة، وما لذلك من فوائد بيئية ممن المالل اطفمادة 

 من مياه مستعملة.

تطبيق "الحصد المائي" لحفظ ميماه األمطمار، وقمد يكمو  ذلمك بحفمر الزانمات  -

 الزراعة.  بيرة في نهاية مصبات السيول واألودية لإلفادة من مائها في

ميممماه "الحصمممد الممممائي" المقترحمممة فمممي الفقمممرة السمممابقة يمكمممن توظيفهممما  -

لغرضممين فقمم : زراعممة القممما لتغذيممة اطنسمما ، وزراعممة األعممال  لتغذيممة 

 الحيوا   لخلق ا تفاء ذاتي في األعال  واللحوم واأللبا   ذلك.



 

      93  

ٍ  عنمد يمكن لترشيد الماء في البيوت استخدام الصنابير التي تصبُّ لعدة ثموا -

 ضغطها ث  تتوقف، وهنال التي تصبُّ بتقنية األشعة الحمراء.

 .إدارة الطلب على المياه في السعودية  توجش استراتيجي 

يمكن تعريف إدارة الطلمب علمى الميماه ب نهما: "أيمة ممارسمة أو تقنيمة أو أداة أو 

مًة". سياسممة ينممتج عنهمما اسممتخدام الميمماه ب سمملو  أ ثممر فعاليممًة ومسمماواًة واسممتدا

 وهنال ثالث  ليات رئيسة طدارة الطلب على المياه، وهي:

 ويشمل  ثيًرا من اطجراءات، مثل: ترشيد استهالل الموارد المائية المتاحة: .1

رفممع  فمماءة شممبكات نقممل وتوزيممع الميمماه مممن الممالل ااألنظمممة والصمميانة  -

 .والمعايير والتقنياتر

 .في المياهتحسين ممارسات االستخدام من أجل تقليل الفاقد  -

 تحسين السلول االستهاليك االتوعية والترشيدر. -

 .تطوير طر  الري ورفع  فاءة الري الحقلي -

تغييمممر التر يمممب المحصمممولي، واسمممتنباال سمممالالت وأنمممنا  جديمممدة ممممن  -

المحانمميل تسممتهلك  ميممات أقممل مممن الميمماه، وتتحمممل درجممات أعلممى مممن 

 .الملوحة

ب السياسات التي تزيد من استهالل ال -  .مياهتجنُّ

 من الالل عدد من اطجراءات، مثل: تنمية الموارد المائية المتاحة: .2

 .مشروعات السدود والخزانات -

مر ممن أسمطا الخزانمات ومجماري  - تقليل المفقود من المياه عمن طريمق التبخُّ

 .المياه

 .معالجة التسريب من شبكات نقل المياه -

 ويمكن أ  يشمل هذا ما ي تي: إضافة موارد مائية جديدة: .3

ضافة موارد مائيمة تقليديممة مثمل الميماه السمطحية والميماه الجوفيمة، مثمل: إ -

نقل المياه من بلد ةالر عن طريق األنابيب  ما هو متبمع فمي المنف  والغماز، 

 .والعمل على استكشا  الزانات مياه جوفية جديدة

إضممافة ممموارد مائيممة .يممر تقليديممة: ويمكممن اطشممارة هنمما إلممى معالجممة ميمماه   -

اعهما الثالثمة االصممناعي والزراعمي والصمحير، وإعمادة اسممتخدامها الصمر  ب نو

فممي ري األراضممي الزراعيممة وفممي الصممناعة وحتممى لالستخمممدام اةدمممي اتحممت 

شروال وضواب  معينةر، بداًل من تصريفها دو  معالجة وتكمو  سمبًبا فمي 

 مشا ل بيئية.

ة ويمكمن تقسممي  الفممره االسممتثمارية فممي الميمماه بحسممب القطاعممات الفرعيمم

 لقطاا المياه وإدارتها، وهي:

 .اطنتاج -
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 .النقل -

 .التوزيع -

 .الصر  والمعالجة -

 .إعادة االستخدام -

االعتبمارات النظريمة ذات الصملة بمشدارة الطلمب  Turton , 1999)ويلخص تمورتن ا

 على المياه فيما يلي:

تميل المناطق القاحلة إلى وجود أنظمة بيئية مائية حساسة، وهذا يعنمي أ  اطدارة  -

المسمتدامة لهممذه الممموارد الهشمة يجممب أ  تسممتند إلممى فهم  قمموي وقيمماس  مممي 

 ر.Thresholdلمفهوم االعتبة 

سيكو  الستخدام أي مياه تتجاوز هذه العتبة  ثاٌر مدمرة طويلة األجمل علمى البيئمة  -

واالقتصاد ومجاالت الحياة االجتماعية والسياسمية. وهنما تصمبا االسمتدامة عنصمًرا 

ا في الهد   الشامل للسياسة. مهمًّ

ر البلمدا  فمي المنماطق القاحلمة، يتعمين عليهما سمحب المزيمد ممن المموارد  - مع تطموُّ

-Supplyالمائية بشكل متزايد، هذا هو ما ُيعر  باسم  اطدارة ممن جانمب العمرض ا

sided Management.ر 

أنممبحت مشمماريع العممرض أ ثممر تعقيممًدا. إنهمما تعمممل إلممى الحممد الممذي يممت  فيممش تجمماوز  -

 ة التي تفشل بعدها في تلبية الطلب المتزايد الانة الالل فترات الجفا .العتب

تسما أزمات الجفا  بشعادة التفاوض حول السياسات المائية، من الالل مفماهي   -

 االستدامة التي ترتب  باستراتيجيات إدارة الطلب.

ا  ألنها تنطموي علمى إعمادة تخصميص  - المراحل األولية طدارة الطلب مرهقة سياسيًّ

 الموارد بعيًدا عن االمتيازات السابقة اإعادة جدولة التعرفة، مثااًلر.

لهذا السبب، يحتاج االنتقال الناجا إلى عصر إدارة الطلب إلمى ملسسمات سياسمية  -

قويمممة، تمممدعمها اطرادة السياسمممية والشمممرعية لتغييمممر السياسمممات الالزممممة، ممممع 

 االستمرار في البقاء.

يق هد  واضا، وهو ما يعزز الحاجة إلمى وجمود يجب أ  تسعى السياسات إلى تحق -

 قاعدة ملسسية قوية لتنفيذ إدارة الطلب.

أحد الجوانب التي تجعل إدارة الطلب معقمدة حاجتهما إلمى تغييمر تصمورات اطنسما   -

 حول المياه.

تصورات اطنسا  مستمدة من الجوانب االجتماعية والثقافية، وهو مما يجعمل ممن  -

 الصعب تغييرها.

ورات الموجممودة تعنممي أ  الميمماه علممى المسممتوال االقتصممادي لهمما الانممية أحممد التصمم -

 والسعر الهامشي. السعرفريدة في شكل فر   بير بين متوس  

هيا ل التعرفة وحمدها همي أداة ضمرورية ولكنهما .يمر  افيمة لتحقيمق فعاليمة إدارة  -

 الطلب على المياه.
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 التونيات 

 

إعادة النظر في التر يبة المحصولية الستبعاد المحانيل ذات  .1

االحتياجممممات المائيممممة العاليممممة وإبممممدالها بمحانمممميل قليلممممة 

االستهالل للمياه وذات قيممة اقتصمادية و.ذائيمة مناسمبة، 

 ذات  فاءة عالية.مع ضرورة إدالال أنظمة ري 

تفعيممل مبممادرات وزارة البيئممة والميمماه والزراعممة فممي مجممال  .2

االسممتفادة مممن الممموارد المائيممة وتطبيقاتهمما فممي المجممال 

الزراعممي، وتعزيممز االسممتثمار فممي الثممروة الحيوانيممة واطنتمماج 

الحيواني المستدام، باطضافة إلى تشجيع المستهلكين علمى 

زز االستثمار في مجال األمن استخدام الثروة السمكية بما يع

 الغذائي في السعودية.

إعادة النظر في اطعانات التي تقدم للقطاا الزراعي، بحيث يت   .3

تشجيع المزارعين الذين يستخدمو  أنظمة الري الحديثة ذات 

الكفاءة العالية، مثل الرش أو الري بالتنقي .  ما يجب إعمادة 

اهمت بشكل  بيمر النظر في أسعار الوقود المتدنية التي س

فممي السممحب المفممرال للميمماه الجوفيممة .يممر المتجممددة لممري 

 الحقول المفتوحة المخصصة لزراعة الحبو  واألعال .

تشممجيع االسممتثمار فممي مجممال الصممناعات الدوائيممة، وإنتمماج  .4

اللقاحممات واألدويممة الحيويممة، ووضممع محفممزات وتسممهيالت 

  افية للمستثمرين في هذا اططار.

جية مستقبلية لتعزيز نقل تقنية التصنيع وضع الطة استراتي .5

الممدوائي بشممكل  امممل علممى نحممو يعممزز األمممن الممدوائي فممي 

 السعودية.
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 .التعريف باألمن الغذائي ومرتكزاتش األساسية 

يعر  مفهوم األمن الغذائي ب نش قدرة المجتمع على تموفير الغمذاء المناسمب 

جسممية وعقليمة وروحيمة   ماً ونوعاً للمواطنين بصورة تمكمنه  ممن التمتمع بصمحة

 املة. وتعر  منظمة األم  المتحدة لأل.ذيمة والزراعمة االفماور األممن الغمذائي ب نمش: 

ت مين الغذاء للمواطنين  افة في أي مجتممع، وفمي األوقمات  افمة والحصمول عليمش 

بكفاية وبيسر وفق النظ  االقتصادية واالجتماعية، على أ  يكو  نحياً متناسباً ممع 

لبدنية لإلنسا  وبالنوعية المفضلة، بمما يسماه  فمي تعزيمز أنشمطة جسم  الحاجات ا

 اطنسا  ونحتش. 

وفممي هممذا اططممار يجممب التفرقممة بممين ممما يطلممق عليممش األمممن الغممذائي المطلممق 

واألمن الغذائي النسمبي  فماألمن الغمذائي المطلمق يعنمي إنتماج الغمذاء داالمل الدولمة 

ي، وهذا المسمتوال ممراد  لال تفماء المذاتي الواحدة بما يعادل أو يفو  الطلب المحل

الكامممل، ويالحممظ أنممش يفمموت علممى الدولممة إمكانيممة االسممتفادة مممن التجممارة الدوليممة 

القائمممة علممى التخصمميص وتقسممي  العمممل واسممتغالل المزايمما النسممبية. أممما األمممن 

الغممذائي النسممبي فيشممير إلممى قممدرة دولممة ممما أو مجموعممة مممن الممدول علممى تمموفير 

فراد المجتمع من السلع والمواد الغذائيمة وضمما  الحمد األدنمى ممن تلمك احتياجات أ

 االحتياجات بانتظام.

وفي السابق  ا  ينظر إلى األمن الغذائي باعتباره مكافحة المجاعات والوقايمة 

منها وتوفير الغذاء ألفراد المجتمع. لكن تطور هذا المفهوم وأنبا الحديث يتعلمق 

يمق تشمريعات وتنظيممات وموانمفات تضممن سمالمة بالغذاء اةمن من الالل تطب

المنتجات الغذائية، وفي نفس الوقمت تعطمي طمر  للفحمص والتحقمق ممن تطبيمق 

المنتجات الغذائية للموانفات والتشمريعات. واليموم تطمور الموضموا إلمى أ ثمر ممن 

ذلممك ف نممبا الحممديث لمميس فحسممب عممن تمموفر الغممذاء، وإنممما عممن الغممذاء الصممحي 

 ز نحة أفراد المجتمع. ألهميتش في تعزي

 ويرتكز األمن الغذائي على ثالث مرتكزات أساسية:

تمموفير الغممذاء ألفممراد المجتمممع فممي جميممع األوقممات اأوقممات الرالمماء وأوقممات  •

 األزماتر.

 توفير الغذاء اةمن المطابق للموانفات أو التشريعات. •

ل توعيممة أفممراد المجتمممع بالغممذاء الصممحي وتمموفير سممهولة الونممول إليممش بشممك •

 فعال.

 .اليارات السعودية لألمن الغذائي 

أولممت حكومممة الممادم الحممرمين الشممريفين حفظممش هللا وولممى عهممده األمممين 

اهتماماً  بيراً بموضوا األمن الغذائي واألمن الدوائي  فنظمراً أل  المملكمة تعمد ممن 

% ممن احتياجاتهما الغذائيمة ممن المارج المملكمة بينمما ينمتج 85الدول التي تستورد نحمو 

% منهممما محليممماً  فقمممد وضمممعت العديمممد ممممن الخطممم  لضمممما  تممموفير  افمممة 15و نحممم
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االحتياجات، ولعل من األمثلة على ذلك هو توفير شمر ة سمالك لالسمتثمار الزراعمي 

واطنتمماج الحيممواني الممارج المملكممة لالسممتفادة مممن الممموارد والمصممادر المتاحممة بهممذه 

 الدول قد ال تكو  متوافرة داالل المملكة.

ع توجمد ضمرورة لتوعيمة أفمراد المجتممع بماألمن الغمذائي ممن المالل وفمي الواقم

التوعية بالغذاء الصحي وتقليل  ميات الهدر بالمنتجات الغذائية، حيث تعمد المملكمة 

مممن أعلممى الممدول فممي الهممدر الغممذائي  فطبقمماً لدراسممة أجرتهمما وزارة البيئممة والميمماه 

مليمار  13تبمين أ  مما يقمدر   بالتعاو  مع الملسسة العامة للحبو ، فقمد  والزراعة

  وهمذه  ميمة ضمخمة 2018  تمثل قيمة الفقد في الغذاء في المملكة الالل عمام 

 جدا  ا  يمكن اطفادة منها في تلبية احتياجات أفراد ه  بحاجة إليها. 

وفي الواقع فش  ثمة فره لتطوير القطاا الزراعي في السعودية تمتالءم ممع 

المياه الجوفية. ممن بينهما زيمادة االسمتفادة ممن ميماه الط  المحافظة على مصادر 

مليمو  متمر مكعمب  3.6نحمو  2012الصر  الصحي المعالجة التي بلغمت  مياتهما عمام 

مليو  متر مكعب يوميماً فقم . وتعمد  0.6في المئة منها أي  17يومياً، أعيد استخدام 

سمتفادة ممن ميماه تجربة هيئة الري والصر  في األحساء من التجار  الرائدة فمي اال

الصر  الصحي المعالجمة، بعمد أ  نضمبت العيمو  الطبيعيمة التمي  انمت تغمذي واحمة 

ألمف متمر مكعمب يوميماً  145األحساء لقرو  طويلة. وتشر  الهيئة حالياً على توزيمع 

فمي المئمة ممن  60من مياه الصر  الصحي المعالجة إلى الدرجة الثالثيمة. وهمذا يمثمل 

ألمف  120هكتمار ممن النخيمل تنمتج  8200تزودها الهيئمة لزراعمة مجموا مياه الري التي 

طممن مممن التمممور سممنوياً، باطضممافة إلممى محانمميل الليمممو . ومممن المتوقممع أ  تصممل 

ألممف متممر مكعممب يوميمماً بعممد ا تمممال المشمماريع التممي تنفممذ حاليمماً. أممما  450الكميمة إلممى 

فمي المئمة، فتم تي ممن  40النسبة المتبقية من مياه المري التمي تزودهما الهيئمة، وهمي 

الطبقات الجوفية ومن مياه الصر  الزراعي. وممن المل مد أ   ميمات ميماه الصمر  

الصحي المعالجة ستزداد مستقباًل مع زيادة  ميات مياه الصر  الحضري تبعاً لتزايمد 

 عدد السكا .

وقبل نحو عشرين عاماً، قامت شر ة من القطاا الخاه بتجربمة فريمدة همي  

السممليكورنيا علممى ميمماه البحمر، وقممدمت لهمما التسممهيالت والقممروض  زراعمة محصممول

الميسمممرة. ونجحمممت التجربمممة، إال أ  الشمممر ة حمممادت عمممن همممدفها األسممماس وتعثمممر 

المشممروا. لكممن هممذه التجربممة قممد تفممتا  مممااًل عريضممة فممي المسممتقبل علممى تطمموير 

 لحة.الزراعة بمياه البحر واالتيار أنسب المحانيل التي تنمو في المياه الما

وتسعى السعودية إلى تحقيق مستوال معين من األممن الغمذائي عمن طريمق 

االحتفاظ بمخزو  استراتيجي من السلع الغذائية يكفي الحاجات االستهال ية لممدة 

ستة أشهر على األقل. وقد درسمت عمدة اليمارات لتحقيمق األممن الغمذائي، واالتمارت 

اج جمزء ممن السملع الغذائيمة المضي في ثالثة مسارات فمي الوقمت نفسمش: أولهما إنتم

محليمماً مممع مراعمماة محدوديممة مصممادر الميمماه واالسممتفادة مممن الميممزة النسممبية لكممل 

منطقمة، وثانيهما اسمتمرار القطماا الخماه فمي اسمتيراد السملع الغذائيمة ممن الخممارج 

وبيعها وفقاً ةليات العرض والطلب، وثالثها تبني مبادرة الملك عبداللمش لالسمتثمار 

 ي الخارج.الزراعي ف
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وفيما يتعلق باطنتاج الغذائي المحلي، حققمت المملكمة نسمبة ال بم س بهما ممن 

بلغمت نسمبة اال تفماء المذاتي  2012اال تفاء الذاتي من المنتجمات المحليمة. فمي العمام 

فممي المئممة، لكممن هممذه النسممبة فممي انخفمماض ويتوقممع أ  تصممل إلممى  27.6مممن القممما 

الحكوممة للمحافظمة علمى مصمادر الميماه، أل   . وهمذا إجمراء اتخذتمش2016الصفر سنة 

محصول القما يعتمد على المياه الجوفية .ير المتجددة. وبصفة عامة، بلغت نسمبة 

فمي المئمة، وممن  88في المئة، ومن الخضمر  7.4اال تفاء الذاتي من محانيل الحبو  

ازج فمي المئمة، وممن الحليمب الطم 117.7فمي المئمة، وممن بمي  المائمدة  57.4الفا هة 

فممي  44.6فممي المئممة، وممن لحمموم الممدواجن  34فمي المئممة، ومممن اللحموم الحمممراء  112.4

 في المئة. 37.9المئة، ومن األسمال 

وثمة مبادرات جادة للنهوض بالقطاا الزراعي وتحويلش ممن الزراعمة التقليديمة  

التمي التي تعتمد على المياه الجوفية .ير المتجددة إلى ما يعمر  بالزراعمة المسمتدامة 

تعتمممد إلممى حممد  بيممر علممى الميمماه المتجممددة. وتشمممل المبممادرات تقممدي  التسممهيالت 

واطعانممات والقممروض الميسممرة. ولكممن إذا لمم  تتخممذ اطجممراءات المطلوبممة لنجمماح هممذا 

التحول، وإذا لم  يوجمش المزارعمو  التوجيمش الصمحيا لزراعمة المحانميل المناسمبة، ممع 

دية لكمل وحمدة ميماه والتر يمز علمى المحانميل ذات األالذ في االعتبار القيمة االقتصا

االسممتهالل المممنخف  للممماء وذات القيمممة االقتصممادية العاليممة، فمممن المتوقممع أ  

تواجش المملكة مستقباًل نعوبة في المحافظة على هذه النسب في سمعيها الجماد 

 نحو الونول إلى زراعة مستدامة.

دوراً هامماً فمي تموفير السملع  وقد لعب القطاا الخاه الالل العقود الماضية 

الغذائيمة عمن طريمق االسمتيراد ممن الخمارج. وشمملت همذه السملع المرز والمعكرونمة 

والسممكر والخضممار والفا هممة والزيمموت النباتيممة واللحمموم الحمممراء ولحمموم الممدواجن 

واألسمال و.يرها. وقام العديد من رجال األعمال السعوديين والشمر ات الزراعيمة 

جهممات حكوميممة وهيئممات متخصصممة فممي بعمم  الممدول الغنيممة  بعقممد شممرا ات مممع

بمصممادر الميمماه، طنتمماج محانمميل محممددة مثممل الحبممو  والممرز واألعممال  و.يرهمما 

وتصديرها إلى السعودية. وحققمت همذه الشمرا ات نجاحمات  بيمرة علمى ر.م  وجمود 

 مخاطر جسيمة.

األحمداث ومن المل د أ  السعودية، بصمفتها دولمة مسمتوردة للغمذاء، تتم ثر ب 

العالمية، والصوناً الظمرو  السياسمية واالقتصمادية فمي المدول المنتجمة وتم ثيرات 

تغيمر المنمماخ فممي منمماطق اطنتمماج الغممذائي. فقممد تمملدي موجممات الجفمما  والفيضممانات 

والصقيع و.يرها من الكوارث الطبيعيمة إلمى إتمال  المحانميل والفم  المخزونمات 

 .2008األسعار العالمية  ما حصل عام  العالمية من الغذاء، وبالتالي إلى رفع

لمواجهمممة مثمممل همممذه التقلبمممات، تبنمممت السمممعودية مبمممادرة الملمممك عبداللممممش 

لالسممتثمار الزراعممي فممي الخممارج، التممي جعلممت مممن الممكممن تمموفير السمملع الغذائيممة 

للمستهلك ب سعار متوازنمة، وتم مين مخمزو  اسمتراتيجي  ممن ممن السملع الغذائيمة 

أ  يحقممق األمممن الغممذائي للمملكممة ويضمممن اسممتمرار تممدفق  األساسممية. هممذا يمكممن

السمملع إلممى األسمموا  المحليممة واسممتقرار األسممعار طمموال العممام. وتشمممل السمملع 
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الغذائية المعنيمة القمما والشمعير والمرز والسمكر والزيموت النباتيمة واللحموم الحممراء 

 ولحوم الدواجن واألسمال.

ر الزراعممي فممي الخممارج مممن المبممادرات وتعتبممر مبممادرة الملممك عبداللمممش لالسممتثما 

العالمية الطموحة التي تسمعى إلمى عقمد شمرا ات اسمتثمارية زراعيمة علمى مسمتوال 

الحكومات. وقد تمت دراسة جدواها الفنية واالقتصادية، بعدما قام مسلولو  في 

القطاا الزراعي والتجاري والمالي بزيارات إلى العديد من المدول ذات الطمابع الزراعمي 

ي تتمموافر فيهمما المصممادر المائيممة والتربممة الزراعيممة والعمالممة المدربممة. وعقممدت التمم

اتفاقممات  ثيممرة مممع دول فممي شممر   سمميا وأفريقيمما وشمممال أوروبمما ومممع األرجنتممين 

والبرازيل و.يرهما. وسمو  تقمدم الحكوممة السمعودية تسمهيالت متنوعمة وإعانمات 

 وقروضاً ميسرة للمستثمرين الزراعيين في الخارج.

قى عنصمر أساسمي لنجماح همذه المبمادرة ونجماح رجمال األعممال فمي اسمتيراد يب

السلع الغذائية، قبمل انطالقمة المبمادرة وبعمدها، وهمو تموفير مخزونمات اسمتراتيجية 

  لحفظ هذه السلع فترات  افية.

 .األمن الغذائي وتفعيل مبدأ اطدارة المتكاملة لموارد المياه 

الغمذائي فمي المنماطق الشمحيحة بمالموارد يمكن تشبيش األممن الممائي واألممن 

المائيمممة المتجمممددة و.يمممر المتجمممددة مثمممل السمممعودية بقطبمممي مغنممماطيس، فهمممما 

متنافرا  وال يمكن أ  يلتقيا، وهذا ما تعانيش الجهات المختصة المسلولة عمن المماء 

% من إجمالي االستهالل السنوي من الميماه، 84والغذاء. يستهلك القطاا الزراعي 

% مممن هممذه الميمماه مصممدرها الميمماه الجوفيممة .يممر المتجممددة، فممي حممين 95مممن وأ ثممر 

%علمى التموالي، وممع ذلمك لم  60% و10يستهلك القطاا البلدي والصناعي ما نسبتش 

ا. ا أو ٔامًنا مائيًّ ق ٔامًنا .ذائيًّ  ُنحقا

ويعتبر موضوا األممن الممائي فمي أي دولمة جمزًءا ال يتجمزأ ممن األممن الشمامل  

علينا   فراد ومجتمعمات وجهمات معنيمة أ  نتعاممل ممع المموارد المائيمة لذلك يجب 

ممل فممي االسممتخدام، واألالممذ بعممين االعتبممار أ  الممموارد المائيممة  بكفمماءة عاليممة، وتعقُّ

ا ليست من حقا هذا الجيل فق  بل هي ملك أيًضا  لألجيال القادمة. المتاحة حاليًّ

بمدأ اطدارة المتكاملمة لمموارد ويمكن تحقيق جزء من األمن الغمذائي بتفعيمل م

 المياه عن طريق:

 تعظي  االستفادة من المياه المتجددة في منطقة الدرا العربي. .1

ا في البحار أو  .2 ا إمَّ االستخدام األمثل لمياه الصر  الصحي المعالجة التي ُترمى حاليًّ

ا من   ٪ فق  من المياه المعالجةر.16في األودية اُيستفاد حاليًّ

زية على مستهل  الميماه الجوفيمة .يمر المتجمددة، وُتوضمع فمي فرض رسوم رم .3

 نندو  لألجيال القادمة.

محاولة تخفي  أعداد الحيوانمات الحيمة التمي يفمو  اسمتهال ها طاقمة المراعمي  .4

الطبيعيمممة االحمولمممة الرعويمممةر، والتر يمممز علمممى اسمممتيراد حاجتنممما ممممن اللحممموم 

 المستوردة.
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اللحوم بصفة مستمرة ألضمرارها الصمحية  تغيير نم  الغذاء والحد من استخدام .5

 ودورها في انتشار السمنة وأمراض السكر والكوليسترول و.يرها.

وضمن المفهوم الحديث للتنميمة المسمتدامة يتوجمب ربم  اسمتدامة المموارد 

المائية مع استدامة الطاقة المتجددة وتوفير الغمذاء، وهمذا ُيعمدُّ ممن أ بمر التحمديات 

نها المملكة العربية السعودية، حيث تشير األرقمام إلمى أ  عمدد التي تواجش الدول وم

% 55باليمين نسممة، وهملالء بحاجمة إلمى تموفير  9سميبل   2050سكا  العال  في عمام 

% زيمادة فمي الطاقمة. همذه 80% زيادة في تموفير الغمذاء و60زيادة في توفير المياه و

كنمة التمي ستسماعد علمى األرقام المخيفمة تحتماج إلمى وقفمة وت ممل فمي الحلمول المم

 تحقيق هذه المعادلة الصعبة.

ونظراً ألنش من أنعب التحديات التي تواجهها المملكة همو  يفيمة إدارة ممورد 

مائي يتناقص باستمرار مع الوفاء بمتطلبمات التنميمة المسمتدامة  فقمد جماءت رؤيمة 

ت  ممل لتكممو  البدايممة الحقيقيممة طيجمماد تممواز  مممدروس بممين احتياجمما 2030المملكممة 

قطمماا تنممموي مممن الميمماه بشممكل يضمممن إطالممة عمممر المصممادر المائيممة، وعلممى هممذا 

مت الجهممات المختصممة والجهممات ذات العالقممة مبممادرات يشممترل فممي  األسمماس قممدَّ

 تنفيذها القطاا الخاه.

  .تدابير ضرورية لتحقيق األمن الغذائي السعودي 

فممي السممعودية يالحممظ أ  نسممب اال تفمماء الممذاتي مممن المنتجممات الغذائيممة   •

متدنية جداً مقارنة بكميات المياه الجوفية .ير المتجددة التمي تسمتخرج ممن 

الطبقات المائية العميقة. ويظهر التحليل الكممي والنموعي لكميمات الميماه 

المستهلكة في القطاا الزراعي ونوعية المحانيل المزروعمة أ  محانميل 

ي المئممة مممن ميمماه فم 80الحبمو  واألعممال  والتمممور وحمدها تسممتهلك نحممو 

 الري.

فمي المئمة، مما يمدل علمى اسمتهالل  50 فاءة الري متدنية جداً وتقمدر بنحمو  •

 ميات من مياه الري أ ثر من حاجة النباتات الفعلية. وهذا عائق أممام إيجماد 

 حل للنقص المستمر في موارد المياه الجوفية في بيئة نحراوية قاحلة.

التر يبممة المحصممولية السممتبعاد  هنممال حاجممة إلممى سممرعة إعممادة النظممر فممي •

المحانممميل ذات االحتياجمممات المائيمممة العاليمممة وإبمممدالها بمحانممميل قليلمممة 

االسممتهالل للميمماه وذات قيمممة اقتصممادية و.ذائيممة مناسممبة، مممع ضممرورة 

 إدالال أنظمة ري ذات  فاءة عالية.

الممنم  الغممذائي فممي الحيمماة اليوميممة ينطمموي علممى إسممرا  وهممدر شممديدين  •

ا همدر ممائي بصمورة مباشمرة أو .يمر مباشمرة. لمذا يجمب إعمادة يترتب عليهم

 النظر في العادات الغذائية من حيث الكمية والنوعية.

حا  الوقت طعادة النظر فمي اطعانمات التمي تقمدم للقطماا الزراعمي، بحيمث  •

يت  تشجيع المزارعين الذين يستخدمو  أنظمة الري الحديثمة ذات الكفماءة 

الممري بممالتنقي .  ممما يجممب إعممادة النظممر فممي أسممعار العاليممة، مثممل الممرش أو 
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الوقود المتدنيمة التمي سماهمت بشمكل  بيمر فمي السمحب المفمرال للميماه 

الجوفية .ير المتجمددة لمري الحقمول المفتوحمة المخصصمة لزراعمة الحبمو  

 واألعال .

يجب تعظي  االستفادة ممن  مل وحمدة ميماه، وتحديمد العائمد ممن  مل متمر  •

 وفية للمحانيل المختلفة.مكعب من المياه الج

تشممجيع االسممتفادة مممن مصممادر الميمماه المتجممددة، بممما فممي ذلممك إعممادة  •

استخدام مياه الصر  الصحي المعالجة والميماه السمطحية المحتجمزة اللمف 

 السدود، والبحث عن موارد مائية جديدة مثل حصاد األمطار.

ن طقامممة تعزيممز األمممن الغممذائي بتقممدي  التسممهيالت واطعانممات حيثممما أمكمم •

مزيممد مممن مشمماريع الممدواجن ونمميد األسمممال، باعتبارهمما جممزءاً ال يتجممزأ مممن 

الزراعة وال تشكل الطراً على موارد الميماه. وال تمزال السمعودية بعيمدة عمن 

 تحقيق اال تفاء الذاتي الكفوء في لحوم الدواجن واللحوم البيضاء.

الطماقوي علمى  دراسة العالقة بين األممن الممائي واألممن الغمذائي واألممن •

ضوء تغيمر المنماخ وتذبمذ  االقتصماد العمالمي وعمدم االسمتقرار السياسمي 

 في  ثير من دول العال .

يعد التخزين االسمتراتيجي ممن أساسميات األممن الغمذائي وعاممل اسمتقرار  •

أمنممي واجتممماعي. لممذا يجممب إعطمماء مشمماريع التخممزين االسممتراتيجي أولويممة 

فة أطول فترة زمنيمة ممكنمة، ال تقمل قصوال لحفظ السلع الغذائية المختل

 ب ي حال عن تخزين لفترة عام  امل.

، وانطالقممماً ممن دور الهيئمة العاممة للغمذاء 2030وتماشممًيا مع رؤيمة المملكمة  

والممدواء فممي المسمماهمة فممي تعزيممز وحمايممة الصممحة العامممة، وفممي ضمموء السياسممات 

الراميمة إلمى الحمد ممن  (WHO)واطجراءات المونى بها من منظمة الصمحة العالميمة 

األمممراض .يممر السممارية، و ممذلك الفمم  اسممتهالل السممكر والملمما والممدهو ، فقممد 

وضعممت الهيئة استراتيجيتها للمشار ة في تنظمي  الغمذاء الصمحي، والتميُ  سمممتنفذ 

بالمشممار ة مممع عممدد مممن الجهممات الحكوميممة والخانممة، فقممد تمممت الموافقممة علممى 

قبمل مجلمس الموزراء، وتقممموم اللجنمممة الت سيسمممية  إنشاء لجنة وطنيمة للتغذيمة ممن

للجنممممة الوطنيممممة للتغذيممممة علممممى العمممممل بتحديممممد االحتياجممممات الماليممممة والبشممممرية 

 والفنية.

أيضاً ينطوي برنامج التحمول الموطني علمى مبمادرات تسمعى إلمى تحقيمق األممن 

 الغذائي في المملكة ومنها المبادرات التالية:

 المعايير على قائ  الغذاء والهدر من الفاقد من للحد وطني رة برنامجمباد •

 تشمجيع إلمى المبادرة هذه الجيدة: وتهد  والممارسات والتجار  العالمية

 تطموير وتشمجيع ممن الغمذاء والهمدر الفاقمد  ميمة وتقمدير بدراسمة القيام

 الغذاء. طنتاج الداعمة التحتية البنية وتطوير الحصاد تقنيات

 المنتجمات اسمتهالل للتسمويق وتشمجيع الموطني المر مز درة إنشماءمبما •

 بالغمذاء العمام الموعي مسمتوال رفمع إلمى المبمادرة همذه السمكية: وتهمد 
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 والتمرويج البحريمة المم  والت اسمتهالل تعزيمز ثقافمة طريمق عمن الصمحي

 التصممدير جممودة وتطمموير السمممكية المسممتزرعة، للمنتجممات المناسممب

 بمين العادلمة لضمما  المنافسمة عاليمة جمودة رمعمايي ووضمع واالسمتيراد

 والمستورد. المحلي

وتمرتب  المبممادرات التمي تسممتهد  تحقيمق األمممن الغمذائي بكثيممر ممن الجهممات 

الحكوميمة  حيممث إ  هنمال العديممد ممن الجهممات الحكوميمة التممي تعممل بجانممب هيئممة 

برنممامج الغمذاء والمدواء علمى تحقيممق األممن الغمذائي ولمديه  مبممادرات عديمدة ضممن 

وعلمى سمبيل المثمال فمش  وزارة البيئمة والميماه  2030التحول الوطني ورؤية المملكمة 

والزراعة لديها مبادرات فمي مجمال االسمتفادة ممن المموارد المائيمة وتطبيقاتهما فمي 

المجال الزراعي، وتعزيز االستثمار في الثمروة الحيوانيمة واطنتماج الحيمواني المسمتدام، 

المستهلكين وتعزيز سلول المستهلك فمي اسمتخدام الثمروة باطضافة إلى تشجيع 

 السمكية بما يعزز االستثمار في هذا المجال وتعزيز نحة المجتمع في هذا الجانب.

 .األمن الدوائي وجهود السعودية لتحقيقش 

ال يوجد في الحقيقة تعريف دولي محدد لألمن الدوائي، ولكن يمكن القول إ  

ب  بتمموفر األدويممة ب سممعار مناسمبة فممي جميممع األوقممات، األممن الممدوائي المموطني يمرت

 بجانب تشجيع االستثمار في مجال الصناعات الدوائية. 

مصمنعاً دوائيماً لتصمنيع األدويمة، باطضمافة إلمى  40ويوجد حاليا في المملكة نحو 

مصانع تقوم بشنتاج اللقاحات واألدوية الحيوية بشكل جزئي، والمم مول أ  يمت   4عدد 

تقبل نقل التقنية والتصنيع بشكل  امل على نحو يعزز األمن المدوائي فمي في المس

 المملكة.

ومن التحديات المهمة التي تواجش المملكة في مجال األمن الدوائي مما يتعلمق 

بتحدي نقل التقنية وتوطين الصناعات الدوائية  حيث تحتاج المملكة إلمى رأس الممال 

لتطممموير واالسمممتفادة ممممن اطمكانيمممات الجمممريء لالسمممتثمار فمممي مجمممال األبحممماث وا

الموجمودة فممي الجامعمات السممعودية  ممما همو معمممول بممش فمي دول الممارج المملكممة 

  االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية.

وفممي إطممار جهممود المملكممة لتحقيممق األمممن الممدوائي، فقممد تمم  تضمممين برنممامج 

ن المبممادرات لتعزيممز فممره العديممد ممم 2030التحممول المموطني لتحقيممق رؤيممة المملكممة 

 االستثمار في مجال الدواء، ومن أبرزها مبادرتين مهمتين:

مبممادرة إنشمماء النظممام اطلكترونممي الموحممد: وتهممد  إلممى تطمموير وتوحيممد  •

إجمممراءات التسمممجيل والتمممراليص والتفتممميح والفسممما والتصمممدير وإنفممماذ 

 عاتها.األنظمة للمستثمرين في الهيئة العامة للغذاء والدواء بجميع قطا

 توعويممة إلممى إقامممة حمممالت مبممادرة بممرامج التوعيممة التفاعليممة: وتهممد  •

 إضمافة المسمتهدفة، الفئمات ومستوال وعمي احتياج على تعتمد متخصصة
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 المرتبطمة والمدواء العاممة للغمذاء الهيئمة وأنظممة للتعريف بدور برامج إلى

 بالمستهلك.

طني اسممتراتيجية أيضمماً فقممد تضمممنت الخطممة التنفيذيممة لبرنممامج التحممول الممو

محددة لتحقيق مستهدفات أساسية من بينها ضما  استدامة الموارد الحيوية بما 

 في ذلك ضما  تحقيق األمن الغذائي والدوائي من الالل:

تعزيممممز الممارسممممات الجيممممدة لسممممالمة المنتجممممات الزراعيممممة واسممممتدامة  •

 استهال ها عبر البرامج التوعوية واألنظمة.

 وتفعيل التعاو ، للشر ات وأطر  ليات الغذاء عبر إمدادات استقرار تعزيز •

 الدولية. المنظمات واالتفاقيات في والمشار ة

 اال تفماء للسملع رفمع المالل ممن .مذائي مسمتدامة إنتماج منظوممة تطموير •

 واالستدامة. وتحسين اطنتاجية محلًيا المالئمة

 تتبمعبنظمام ال وربطهما الخارجيمة بتم مين المصمادر األساسية األدوية ت مين •

 االستراتيجي. والخز 
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 الخاتمة

التزاممماً مممن ملتقممى أسممبار بممدوره المموطني فقممد عممرض التقريممر الحممالي لعممدد 

مممممن القضممممايا المحوريممممة المتعلقممممة بمممماألمن المممممائي والغممممذائي والممممدوائي 

للسمممعودية، وقمممد تضممممن النقممماش حمممول  مممل قضمممية ممممن القضمممايا الفرعيمممة 

قاشمممات ثريمممة تناولمممت أبعممماد عمممدة توضممما التمممي تنمممدرج تحمممت همممذا العنممموا  ن

علممممى نحممممو تفصمممميلي القضممممايا المشممممار إليهمممما فممممي محاولممممة لالنتهمممماء إلممممى 

 تونيات جادة مالئمة للواقع العملي السعودي.

 

  



  

      106 

 

http://multaqaasbar.com/

Twitter.com/Multaqa_Asbar

Facebook/MuntaqaAsbar

Youtube.Multaqa_asbar.com/

www.asbar.com 

MultaqaAsbar 

Multaqa_Asbar 

Multaqa_asbar.com 

file:///C:/Users/DELL/Downloads/www.asbar.com
https://www.facebook.com/MultaqaAsbar/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBi8nXNN91V19jg7-21t1XBI1R-4mZ6WgEF8YJRpjLhrg9HKXmF6WPmRS283AAgZHTF3WmVntPP9IpN
https://www.facebook.com/MultaqaAsbar/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBi8nXNN91V19jg7-21t1XBI1R-4mZ6WgEF8YJRpjLhrg9HKXmF6WPmRS283AAgZHTF3WmVntPP9IpN
https://twitter.com/Multaqa_Asbar
https://www.youtube.com/channel/UCmdgSiM6sRC4vZnLfrvmwUg

