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 كلمظىمطاليىالوزور:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 

ىم/ىربدالملكىقادمىالثورىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىىىىىىىىىىىىوزورىالزرارظىوالريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 من واسع نطاق على تنموٌة زراعٌة ثورة إحداث والري ٌتمثل فً  الزراعة وزارة حالٌا   علٌه ما تعمل   

 االمن تعزٌز سٌاق فً الزراعة وزارة علٌها تعمل التً الشاملة النهوض خطة ضمن المجتمعٌة المشاركة

 شاملة. زراعٌة تنمٌة وتحقٌق الزراعً بالقطاع للنهوض حقٌقٌة كانطبلقة للٌمن الؽذائً

 المرحلة الوطنٌة الرإٌة فً جاء وكما الدولة اتجاهات مع تتوافق سٌاسات اتباع الى الوزارة تسعىحٌث    

 .(0205-0202)الثانٌة البنٌة المإسسٌة واعادة البناء وتعزٌز مقومات االستقرار 

 توفٌر على باالعتماد الٌمن بها ٌمر التً المرحلة تتطلبها قصوى وضرورة كؤولوٌة الزراعً الجانب أهمٌة ان

 الجانب فً الزراعة تمثله ولما"" طٌبة بلدة""بـ القرآن فً هللا وصفها التً الٌمنٌة أرضنا من الؽذاء

 صادقة جهودا تتطلب والتً العدو مع شعبنا ٌخوضها التً المواجهة إطار فً والقرٌب البعٌد االستراتٌجً

 والزراعة االرض على االعتماد ثقافة تؤصٌل إلعادة الشعبً الجانب ومن الحكومً الجانب من ومخلصة

 مختلؾ فً الشاسعة والمساحات والتربة والمناخ الزراعً بالتنوع تتمٌز الٌمن أن خاصة المحلً واالنتاج

 المنطقة فً كبرى وزراعٌة اقتصادٌة قوة ٌكون ألن الٌمنً ووطننا شعبنا ٌإهل ما وهو والمحافظات المناطق

 .والعالم

 الحصاد مواسم تدشٌن فً ٌتمثل ومكثؾ عادي ؼٌر زراعً نشاط وجود نلحظ التوجهات هذه من وانطبلقا   

 وفً الزراعٌة، والفعالٌات األنشطة من وؼٌرها والخضروات والفواكه والبقولٌات للحبوب الزراعة ومواسم

 محافظات الجمهورٌة. مختلؾ

  تعمل الوسارة على احداث ثورة تنموية سراعية  على

 .نطاق واصع 

  صعت الوسارة اىل اتباع صياصات تتوافق مع ماجاء يف

 .(0205-0202الزؤية الوطنية املزحلة الجانية)

  االعتماد على توفري الغذاء احمللي ضزورة تتطلبها املزحلة

 .احلالية

 ي لوصائل تولي الوسارة اهمية كبرية بالتصنيع احملل

 .االنتاج الشراعي
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ىظ:ــمػدمىىىىىىىىىىىىىىىىىى

الٌمنً،  االقتصاد فً الرئٌسٌة القطاعات احد والبٌئٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة بؤبعاده الزراعة قطاع ٌمثل     
 .عنها الناجمة واالقتصادٌة االجتماعٌة والمشاكل الداخلٌة للهجرة  من وللحد للسكان نسبً استقرار وعامل

 
 ،السعودي االمرٌكً والحصار العدوان ظروؾ برؼم الوزارة حققتها التً النجاحات الى التقرٌر ٌشٌر كما     

 لمحاصٌل الزراعً االنتاج زٌادة بؽرض المحسنة البذور من المزارعٌن متطلبات تلبٌة فً اهمها تمثلت والتً

 وأهمها النسبٌة المٌزة ذات المحاصٌل اهم انتاجٌة وتحسٌن لرفع وبرامج خطط بانتهاج والبدء الحبوب،

 .البن محصول

 
 الكوادر قبل من ومستمرة كبٌرة لجهود كمحصله ،والري الزراعة لوزارة 0202 للعام السنوي ٌؤتً التقرٌرو   

 لها. التابعة والهٌئات والمإسساتالوزارة  فً العاملة
    

 :  التالً على منهاجٌته فً التقرٌر هذا تناول   
 0202 عامال خبلل المنفذة الزراعٌة األنشطة أبرز. 
 :البرامج الزراعٌة 

 برنامج البن.  -
 

والشكر اٌضا لقٌادة الوزارة ولكافة العاملٌن  ٌبلء هذا القطاع الهام جل االهتمام،الشكر لقٌادتنا السٌاسٌة على إ   
على الجهود المبذولة فً سبٌل تحقٌق خطوات ومزارعٌن فً القطاع الزراعً من مهندسٌن وفنٌٌن وعمال 

ناجحة على طرٌق التنمٌة الزراعٌة المستدامة والتً تحقق للوطن وللمواطن الٌمنً المزٌد من االمن الؽذائً 
 رفاه االقتصادي.واالستقرار المعٌشً وال

 
 

 القدٌمًحمد أعادل م.     م. معمر عمر النهاري                                              
 

 مدٌر عام التخطٌط والمتابعة       مدٌر ادارة السٌاسات الزراعٌة                               
  
 
. 
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 العاواتىواألهدافىوالدوادات:

فً بلوغ مستوٌات عالٌة من األمن الؽــذائً المــعتمدة  خبلل هذه المرحلة تتـــمثل الؽاٌات العامة للقطاع الزراعًو   
المحاصٌل الزراعٌة وعلى رأسها محاصٌل الحبوب  ألهمرفع نسبة االكتفاء الذاتً و ،على اإلنتاج الزراعً المــحلً

عها على ومحصول البطاطس، وزٌادة الصادرات الزراعٌة من محصول البن من خبلل انتاج الشتبلت وتوزٌ
 المزارعٌن لتعزٌز االقتصاد الٌمنً.

 وٌعتمد تحقٌق األهداؾ للقطاع الزراعً على السٌاسات واإلجراءات التالٌة:   
 االنتاج الزراعٌة مدخبلت توفٌر فً المستمر التحسٌن خبلل من الؽذاء من المحلً اإلنتاج زٌادة. 
  البذور أصناؾ  توفٌراالهتمام بالمحاصٌل الزراعٌة وأهمها محاصٌل الحبوب والبطاطس من خبلل

األمراض والمبلئمة  والخالٌة من ذات االنتاجٌة العالٌة المحسنة للحبوب وتقاوي البطاطس عالٌة الجودة
 لمختلؾ المناطق البٌئٌة.

 ا محصول البناالهتمام بالمحاصٌل النقدٌة الموجهة للتصدٌر وعلى رأسه. 
 وزٌادة الزراعٌة الخدمات وتوفٌر الزراعٌة المنتجات من المواطنٌن حاجات تلبٌة على العمل 

 .المتاحة واإلمكانٌات لؤلولوٌات وفقا   الصادرات
  لمعالجة االمراض الحٌوانٌة تنظٌم الحجر الزراعً بشقٌه النباتً والحٌوانً وتنفٌذ الحمبلت الوطنٌة

 النباتٌة. مكافحة اآلفات و
 تفعٌل مراكز االرشاد الزراعًوخدمات اإلرشاد والتدرٌب واإلعبلم الزراعً  استمرار. 
 .انتهاج سٌاسات تسـوٌقٌة صحٌحة ومحاولة فتح اسواق جدٌدة وتشجٌع إنشاء شركات تسوٌق زراعٌة 
 وذلك وفق  وتقلٌل تكالٌؾ االنتاج التوجه الى استخدام مضخات الطاقة الشمسٌة كبدٌل فعال لمادة الدٌزل

 .ضوابط ومحددات لذلك بما ٌكفل عدم هدر الموارد المائٌة
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  أهموظىالػطاعىالزراريىفيىاالقتصادىالوطنيىىىىىىىىىىىى

" الزراعة في اليمن ليست قطاعا اقتصاديا فقط ولكنها أسلوب حياه لها وظائف 

 اقتصادية واجتماعيه وبيئية "

 71

 

 1.37

 

 75

 

 

 

 

 

 

  

  

القطاع الزراعي هو القطاع التنموي األساسي والذي يطلب منه القيام ن إوبالتالي ف

 :من ابعدة مهام في آن واحد بدء
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ىالمواردىاألرضوظى:ى
555,555255

1

( )  % 

46,991,855 85.44 

 6,122,366 11.13 

1,127,378 2.05 

 698,201 1.27 

 44,649 0.08 

 15,552 0.03 

 55,000,000 100.00 

أراضً ؼٌر 
 قابلة لبلستخدام

86% 

تدهور بفعل 
 االنحرافات المائٌة

11% 
تدهور بفعل 

 االنجراؾ ألرٌحً
1% 

 (تملح)تدهور كٌمٌائً 
0% 

تدهور فٌزٌائً 
تصلب القشرة )

 (األرضٌة
0% 

أراضً 
 مستقرة

2% 

 تصنٌف االراضً فً الجمهورٌة الٌمنٌة
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2

(ملٌون هكتار)المساحة   

 22.6 

 21 

 1.5 

 1.4 

 أراضً رعوٌة
49% 

أراضً 
صخرٌة 

وصحراوٌه 
 وحضر

45% 

أراضً غابات 
 وأحراش  

3% 

تحت االستثمار 
 الزراعً 

3% 

 %تقسٌٌم االراضً حسب االستخدام 
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ىمواردىالمواهى:ى

552551255

3455325553

0553

2554550503

715

2510

3

 المساحة المزروعة حسب طرٌقة الري هــ طرٌقة الري

 506,539 أمطار

 340,889 آبار

 158,988 سٌول

 15,801 سدود وحواجز

 31,948 ؼٌول

 10,647 ةماء منقول بالسٌار

 

 أمطار
48% 

 آبار
 
32% 

 سٌول 
 
15% 

 غٌول
 
1% 

سدود 
 وحواجز

 
3% 

ماء منقول 
 بالسٌارة

 
1% 

 %المساحات المزروعة حسب طرٌقة الري 
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ى:ىاألنذطظىالزراروظىاوالىىىىىىىىىى
ىانتاجىالبذورىالمحدنظ:ى (2
 تهدؾ الوزارة الى زٌادة الكمٌات المنتجة من البذور المحسنة لؽرض رفع نسبة االكتفاء الذاتً منها محلٌا   

وتبٌن البٌانات االحصائٌة تدنً  نظرا لزٌادة الطلب على البذور المحسنة لمختلؾ محاصٌل الحبوب والبطاطس،

مستوى انتاجٌة المحاصٌل الزراعٌة مقارنة بالمستوٌات العالمٌة، كما تشٌر التقارٌر والدراسات الى امكانٌة 

احداث قفزات اٌجابٌة وتحقٌق انتاجٌة مرضٌة اذا ما تم استخدام التقانات الزراعٌة كاستخدام البذور المحسنة 

انظمة الري الحدٌث وتفعٌل دور االرشاد الزراعً لتوعٌة المزارع بالممارسات  والمٌكنة الزراعٌة وتطبٌق

 الجٌدة فً االنتاج.

 انتاج بذور محاصٌل الحبوب المحسنة:  (2.2
 

 
 

 

 

 

 

 

العامة بلؽت الكمٌة المنتجة من البذور المحسنة )بذور خام( لمحاصٌل الحبوب الرئٌسٌة فً فروع المإسسة     

م نظرا 0220%( من الخطة المستهدفة للعام 45.1انجاز ) طن( وبنسٌة 902.2)إلكثار البذور المحسنة 
لبلهتمام باإلنتاج فً مختلؾ الفروع نظرا لتزاٌد الطلب ولتؤمٌن حاجة الببلد من المحاصٌل الرئٌسٌة وللمساهمة 
فً رفع مستوٌات االكتفاء الذاتً من محاصٌل الحبوب الرئٌسٌة للوصول الى مستوٌات عالٌة من األمن 

 ما هو موضح بالجدول التالً:وكالؽذائً، 
 (2جدول رقم )

 إنتاج البذور المحسنة من محاصٌل الحبوب والبقولٌات   

 
4242 4242  

 0011 2.170 47% 
 201 0.072 44.8% 

 001 .17. 25.3% 
 011 0.71 17% 

 01 474 22% 
 01 0 10% 
 01 17. 3% 

 02 02 100% 
 0102 2.0.. 43.3% 

 

 "في اطار تعزيز القدرة على الصمود الريفي "
     

 وخاصة) الحبوب محاصٌل لمختلف المحسنة البذور من المزارعٌن احتٌاجات الى تأمٌن الوزارة تسعى
 لرفع المختلفة، الزراعٌة البٌئات لظروف ومالئمة محسنة أصناف ومن اإلنتاجٌة عالٌة( القمح بذور

 للفئات العٌش سبل وتحسٌن المزارعٌن صغار وتشجٌع ودعم الحبوب محاصٌل من االنتاج مستوى
 لمحاصٌل المحسنة البذور من المتزاٌد االحتٌاج ولسد للدخل رئٌسً كمصدر الزراعة على المعتمدة

 النباتٌة. واآلفات األمراض من والخالٌة والسلٌمة الرسمٌة والمواصفات المعاٌٌر ذات الحبوب



 الـــزراعــــة والـــــري  وزارة              

 Ministry Of Agriculture and Irrigation 
 

 

 

 0202الدنويىىىىىلتػرورا
11 

 

 شرعة قاع بمزرعة الصٌفً الحصاد موسم تدشٌن 

 

    
 هكتارا  117 أصل من هكتار 100 المزرعة مساحة تبلػ   
  بلدي، قمح هكتارات 10و محسن قمح هكتار 70 منها 
  بقولٌات، هكتار 5و شعٌر هكتار 10و ذرة هكتارات 5و 
 .  وطرق ممرات هكتار 17 المزرعة مساحة بقٌة فٌما 
 
 

 

 البذور من المزارعٌن احتٌاجات لتوفٌر اساسٌة بدرجة المحسن القمح بذور زراعة الى تهدؾ المزرعة   

 زراعة فً التوسع بهدؾ الزراعٌة البٌئات مختلؾ مع والمناسبة لؤلمراض المقاومة اإلنتاجٌة عالٌة المحسنة

 للحبوب، الخارجً االستٌراد فاتورة تقلٌل فً ٌساهم بما الٌمن، مناطق كل فً العالٌة اإلنتاجٌة ذو الجٌد القمح

 .محاصٌل الحبوب فً الذاتً االكتفاء مرحلة الى الوصول فً والمساهمة

 

 جانب من مزرعة قاع شرعة

 

 أهمٌة الوزٌر إلى معالً اكد

 الرقعة لتوسٌع الجهود تضافر

 من اإلنتاج وزٌادة الزراعٌة

 لتعزٌز الغذائٌة المحاصٌل

.الغذائً األمن  
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 :اكثار بذور البطاطس المحسنة (1.2

 

 

 

 

 

 

 

   

  

وضعت الشركة عدد من االهداؾ لزٌادة كمٌات االنتاج من بذور البطاطس عالٌة الجودة لتؽطٌة احتٌاجات  

المحصول على المستوى الوطنً وفق البٌئات والمواسم االنتاجٌة وفٌما ٌلً ابرز  مختلؾ مناطق انتاج

 كما هو موضح بالجدول التالً: المإشرات 

 

 

 

 (0) رقم جدول

 المحسنة والمساحات المزروعة  البطاطس بذور إنتاج  

 االنتاج والمساحة  االنتاج

 200 )هكتار(مساحات االنتاج 

 50405 )طن( كمٌة البذور المنتجة والموزعة 

 214 )مزارع( عدد المزارعٌن المتعاقدٌن مع الشركة

 

 البٌوت وتحتوي  اخر، بٌت 46 تركٌب الستكمال جارة والعملمحمً  بٌت 21 عدد الشركة نفذت

 .والتسمٌد الري وخطوط المٌاه تصرٌؾعلى قنوات المحمٌة 

 

 

 

 

 الجودة عالية بمواصفات محليا المكاثرة البطاطس بذور توفير الي الوزارة "دأبت

 واإلنتاجية"

 من عالٌة إنتاجٌة وتحقٌق المزارعٌن على العبء ولتخفٌف المعتمدة، الفنٌة للمواصفات المطابقةو   

 قٌادة تفرضه الذي الخانق االقتصادي والحصار الصعبة البالد أوضاع ظل فً خاصة البطاطس محصول

 مقاومة عالٌة بإنتاجٌة تتمتع الٌمنٌة للتربة مالئمة منتجات عن والبحث الٌمن، على العدوان تحالف

 تأمٌن فً ٌسهم بما و الٌمن فً المختلفة والمناخٌة البٌئٌة للظروف ومالئمة للتخزٌن وقابلة لألمراض

 وأحد للغذاء وأساسً رئٌسً مصدر باعتباره البطاطس محصول من الذاتً االكتفاء وتحقٌق البالد احتٌاج

 استٌراد من للحد الحلول وإلٌجاد المحصول هذا من السوق احتٌاجات ولتغطٌة للغذاء، الرئٌسٌة البدائل

 .البطاطس بذور
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 انتاج الشتالت:  (2.3
 

 البستانٌة والشتبلت والؽابات البن شتبلت انتاج الى المحافظات مختلؾ فً مكاتبها خبلل من الوزارة سعت   

 .والحراجٌة والزٌنة

 فً ٌسهم وبما المستهدفة بالمحافظات المحاصٌل هذه إنتاج بهدؾ واللوز البن شتبلت إنتاج لزٌادة اتجهت كما   

 خبلل من المحافظات هذه فً والري الزراعة مكاتب وتشؽٌل ولتفعٌل الزراعٌة لؤلسر الدخل مصادر تحسٌن

 .المرافق تلك لخدمة اقتصادٌة عائدات وتحقٌق لها التابعة المشاتل

 المحاصٌل مختلؾ من االنتاج بتطوٌر للدفع المحاصٌل هذه فً للمستثمرٌن التسهٌبلت كافة الوزارة تقدم كما
 الزراعٌة.

 والزٌنة والحراجٌة نتاج الشتالت البستانٌةا: 
 

 

 

 
    

 إنتاج من المزارعٌن علٌه ٌحصل الذي االقتصادي والمردود الفاكهة بساتٌن زراعة فً التوسع لمواكبة وتتوٌجا
 األمراض من وخالٌة عالٌة جودة ذات األصناؾ وإدخال الفاكهة شتبلت إنتاج زٌادة فً األمر ٌتطلب الفاكهة
 شتبلت إنتاج فً للتوسع الخاص القطاع مساندة فً التوجه استمرار فكان والبٌئٌة المناخٌة للظروؾ مبلئمة
 الفاكهة شتبلت إنتاج زٌادة فً أثره الخاص والقطاع  العام  القطاع مشاتل من كل جهود لتظافر وكان الفاكهة
 .متنوعة فاكهة وحراجٌة وزٌنة شتلة( 08,22,) إنتاج :0202 عام خبلل تم حٌث المختلفة

متنوعة فً مشاتل الفروع التابعة وحراجٌة وزٌنة  بستانٌة وفٌما ٌلً جدول ٌلخص ما تم إنتاجه من شتبلت   

  للوزارة:  

 (3) رقم جدول

 والحراجٌة والزٌنة االصناف المنتجة والموزعة من الشتالت البستانٌة 

 المحافظة
شتالت فاكهة 

 متنوعة
 الحراجٌةشتالت ال

 زٌنة متنوعةالو
ج من المنتاجمالً 

 الشتالت

 28022 28022 - حجة

 218222 228222 48222 عمران

 08222 08222 - ذمار

 018222 18222 028222 اب

 208222 68222 8222, صنعاء

 258222 228222 58222 المحوٌت

 08222 8522, - مشتل بئر القحوم

 08,22, 668122 008222 االجمالً

 
 
 
 

 ذات والحراجية والزينة البستانية المحاصيل من الشتالت تأمين الى الوزارة "تهدف     

  "األمراض من الخالية العالمية المواصفات
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 :انتاج شتالت الغابات 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

 معدالت زٌادة بعد خاصة الحراجٌة الثروة إنتاجٌة وزٌادة البٌئة تحسٌنل المناسبة الحلول ٌقدم اٌضا فإن التشجٌر
 العمرانً. والتوسع السكانً النمو

 من شتبلت الؽابات وكما ٌوضح الجدول التالً:شتلة(  268622)تم انتاج  0202وخبلل العام 
 
 

 (4) رقم جدول

 االصناف المنتجة والموزعة من شتالت الغابات 
االصناف 
 المنتجة

عدد الشتالت المنتجة 
 )شتلة(

 48222 السدر

 48222 طنب

 28122 الجبل اكلٌل

 522  زٌنه

 022 شٌح

 268622 االجمالً 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بالغابات" المختصة اإلدارات هيكلة وتقوية الغابوي القطاع تطوير الى الوزارة "تسعى   

 وكٌفٌة األشجار بأهمٌة والتوعٌة الٌمن فً التنمٌة بقضاٌا للنهوض المشترك التعاون سبل وتحسٌن

 .النباتً الغطاء فً تدمٌر إلى والغاباتالخضراء  المناطق من الكثٌر تعرض بعد خاصة علٌها الحفاظ
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 وقاوظىالنباتات: (0

 وقاٌة النباتات من اآلفات الضارة، زٌادة اإلنتاج الزراعً وتحسٌن نوعٌته كما وكٌفا،من المهام األساسٌة        

للتسارع فً وتٌرة اإلنتاج الزراعً والحرص على تنوٌع اإلنتاج الؽذائً وزٌادته بما ٌلبً احتٌاجات المواطنٌن 

والسعً الى تضٌٌق الفجوة بٌن نمو اإلنتاج والزٌادة السكانٌة، والسعً الى توظٌؾ جمٌع وسائل اإلنتاج المتوفرة 

إلنتاج بما فٌها المبٌدات التً تعمل على منع اإلصابة فً هذا االتجاه اآلمر الذي استوجب توفٌر مستلزمات ا

بالعدٌد من اآلفات النباتٌة التً تسبب لها األضرار البالؽة، وقد تإدي إلى إتبلفها نهائٌا  ، وبما ال ٌإثر سلبا  على 

ئم صحة اإلنسان وسبلمة البٌئة ، ووضع ضوابط لدخول المبٌدات وتقٌٌمها ووضع الشروط الخاصة بذلك والقوا

 -الخاصة بها، وتتلخص المهام الرئٌسٌة لئلدارة  العامة لوقاٌة النبات فٌما ٌلً:

 .حماٌة النبات ومكافحة اآلفات النباتٌة 
 آلثار السلبٌة للمبٌدات الزراعٌةحماٌة البٌئة من مخاطر ا. 

 

 حمالت وقاٌة اآلفات واالمراض النباتٌة: (0.2
 

  الحبوبحملة مكافحة دودة الحشد الخرٌفٌة على محصول 

  الشامٌة الذرة وخاصة الحبوب محصول تصٌب التً الوبائٌة اآلفات اخطر من الخرٌفٌة الحشد دودة تعتبر    

 لدودة المكافحة عملٌة نفذت، حٌث %(90) إلى احٌانا   وتصل%( 80) إلى المحصول تدمٌر نسبة تصل حٌث

 حجه، ، عمران صنعاء،) محافظاتفً  المحمولة المكافحة آلٌات استخدام خبلل من الخرٌفٌة الحشد

 وكانت النتائج كالتالً:، (،تعز ،إب ،ذمار رٌمه ،الحدٌدة،المحوٌت

 محافظة( 13) فً هكتار( 2973) مكافحتها تم التً المساحة بلؽت  

 لتر( 870()النٌم) الخرٌفٌة الحشد دودة مكافحة فً المتخصص الطبٌعً المستخلص كمٌة بلػ  

 زراعٌة أسرة(4135) المستفٌدٌن عدد 

 محافظة( 13) المستهدفة المحافظات جمٌع فً مصٌدة( 4080) المركبة الفرمونٌه المصائد عدد. 

 

 العنب على البق وحشره الزغبً البٌاض مكافحة حملة 

 

 جوي انخفاض وصاحبه ببلدنا على هطلت  التً األمطار نتٌجة العنب على الزؼبً  البٌاض مرض ظهر   
حٌث نفذت عملٌة المكافحة بإشراؾ المختصٌن فً اإلدارة العامة للوقاٌة مع  البق حشرة انتشار إلى باإلضافة

 :كالتالً النتائج وكانت  وخوالن حشٌش بنً بمدٌرٌتًإشراك بعض آلٌات المكافحة المحمولة على السٌارات 
 عنب شجرة( 246,021)    البٌاض مرض مكافحة تم التً للعنب األشجار عدد بلؽت  

 الدقٌقً. البٌاض مرض بمكافحة والخاصة لتر(2002) المستخدمة المبٌدات كمٌة بلػ 

 البق حشرة بمكافحة المتخصصة لتر/كجم(206) المستخدمة المبٌدات كمٌة بلؽت. 

 زراعٌة أسرة( 0500) المكافحة عملٌة من استفاد. 
 

 
 القمح آفة مكافحة حملة 
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 الجوؾ صعده، عمران،) محافظات ومنها البلدي القمح محصول بزراعة الجمهورٌة محافظات بعض تتمٌز   
 :كالتالً النتائج وكانت منال بحشره المحصول على اإلصابة العام هذا ظهرت( 

 هكتار(   042)    مكافحتها تم التً المساحة بلؽت 

 اآلفة لمكافحة حشري لتر(   410)    المصروفة المبٌدات كمٌة بلؽت 

 زراعٌة أسره(   550)  الحملة من المستفٌدٌن المزارعٌن عدد 
 
 القطن آفة مكافحة حملة 

 القطن بمحصول الزراعٌة األراضً من محدودة مساحات زراعٌة التحٌتا مدٌرٌة الحدٌدة محافظة فً تم   
 معاد( 52,,2) المزروعة المساحة وبلؽت( المدمن الناصرٌة، الجبلٌه، المؽرس،) مناطق الزراعة وشملت

 :كالتالً النتائج وكانت النقدٌة المحاصٌل من ؼٌره مثل باآلفات القطن وٌصاب
 هكتار( 21,622) مكافحتها تم التً المساحة بلؽت 

 لتر/كجم( 452) المصروفة المبٌدات كمٌة بلؽت 

 زراعٌة أسره( ,20) الحملة من المستفٌدٌن المزارعٌن عدد 
 
 اللوزٌات على األخضر المن مكافحة حملة 

( الحٌمتٌن ،خوالن، مطر بنً) مدٌرٌات صنعاء محافظة فً اللوز أشجار على اللوزٌات من   حشرة انتشرت   
 وقضاء معٌشتهم فً المزارعون علٌها ٌعتمد والتً النقدٌة الزراعٌة المحاصٌل من اللوز محصول وكون

 :كالتالً النتائج وكانت المحصول هذا على وحفاظا حوائجهم
 المستخدمة المبٌدات كمٌة بلػ كما شجره( 48,00) علٌها األفه مكافحة تم التً األشجار عدد بلػ 

 .زراعٌة أسره( 52) المستفٌدٌن عدد وبلػ حشري مبٌد لتر( 51)
 

 العامة الصحة ألمراض الناقلة الحشرات مكافحة حملة 

 مع بالتنسٌق العامة الصحة ألمراض الناقلة للحشرات مكافحة حمبلت النبات لوقاٌة العامة اإلدارة نفذت   

 انتشار هذه على للسٌطرة والري الزراعة وزارة من مساهمة الحمبلت هذه وتعتبر العبلقة ذات الجهات

 المكافحة والٌات نًالف الكادر تمتلك العامة اإلدارة كون المبلرٌا ، الضنك حمىو الكولٌرا لوباء الناقلة الحشرات

 تعز ، األمانة) محافظات المكافحة عملٌة شملت وقد( ULV) المبٌدات إلى إضافة( مٌكرونٌر) المتخصصة

 :كالتالً النتائج وكانت (،الحدٌدة

 سنحان واستخدم -الثورة -الحارث  ة للمرض بمحافظة صنعاء مدٌرٌه بنًتم مكافحة الحشرة الناقل

 .مجاري مستنقع108هكتار وبلػ عدد الموقع المستهدفه 318لتر مبٌد لمساحة 518

 لتر مبٌد 140ماوٌه واستخدم -افظة تعزمدٌرٌه الحوبان تم مكافحة الحشرة الناقله للمرض بمح

 قع المستهدفه مٌاه راكدةاالمو -هكتار47لمساحة 

 ( واستخدام ) ( لتر مبٌد 02تم مكافحة الحشرة الناقلة للمرض بمحافطة الحدٌدة مدٌرٌة ) التحٌتا

 راكدة. مٌاه -قع المستهدفة ا(هكتار المو20لمساحة )
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 مناطق مكافحة اآلفات واالمراض النباتٌة والمستهدفٌن ٌلخص( 6جدول)

اآلفة او المرض الذي تمت  م
 مكافحته

المواقع  المدٌرٌة المحافظة
 المستهدفة

 المستهدفٌن

 ( أسرة زراعٌة154) )شجرة(649 بنً حشٌش صنعاء مرض البٌاض وحشرة البن  1

 ( أسرة زراعٌة39) )شجرة(312 خوالن صنعاء

 أسرة زراعٌة 406 )هكتار(196 العشه عمران القمح واألصدى  حشرة من   2

المهادر  صعده
 الصفراء

 أسرة زراعٌة 102 )هكتار(183

المتون  الجوؾ
 المصلوب

 أسرة زراعٌة 45 )هكتار(119

 ( أسرة زراعٌة 38) )هكتار(460 التحٌتا الحدٌدة أفات القطن 3

 ( أسرة زراعٌة 66) )شجرة(5321 بنً مطر صنعاء المن األخضر على اللوزٌات 4

 ( أسرة زراعٌة 32) )شجرة(3816 الحٌمتٌن صنعاء

 ( أسرة زراعٌة 18) )شجرة(3023 خوالن صنعاء

 مستنقع مجاري 97 )هكتار(317 بنً الحارث صنعاء الحشرات الناقلة للكولٌرا 5

 مستنقع مجاري 8 )هكتار(46 الثورة صنعاء

 مستنقعات مجاري 3 )هكتار(18 سنحان صنعاء

 مٌاه  راكدة )هكتار(28 نباالحو تعز

 مٌاه  راكدة )هكتار(19 ماوٌه تعز

 مٌاه  راكدة )هكتار(13 التحٌتا الحدٌدة

مكافحة دودة الحشد الخرٌفٌة  6
 على محصول الذرة

 ( أسرة زراعٌة118) )هكتار(165   صنعاء

 زراعٌة ( أسرة103) )هكتار(236   عمران

 ( أسرة زراعٌة121) )هكتار(188   حجه

 ( أسرة زراعٌة98) )هكتار(117   المحوٌت

 ( أسرة زراعٌة26) )هكتار(47   الحدٌدة

 ( أسرة زراعٌة172) )هكتار(228   رٌمه

 ( أسرة زراعٌة341) )هكتار(468   ذمار

 ( أسرة زراعٌة281) )هكتار(394   إب

 ( أسرة زراعٌة83) )هكتار(114   تعز
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 الصحراوي الجراد ومكافحة مراقبة (0.0

 على الفاو فً صنعاء  -قام المركز بإعداد برامج ومخاطبات وتقدٌمها لمكتب منظمة األؼذٌة والزراعة

 .0202مدار العام 
  تتبع حالة الجراد الصحراوي فً دول اإلقلٌم وحالة األمطار من خبلل المراسبلت وتبادل المعلومات

بٌن المركز وبعض دول اإلقلٌم ومركز خدمة معلومات الجراد فً روما وذلك بهدؾ أخذ الحٌطة 
مسبقا  للتدخل  والحذر واالستعداد المسبق ألي تهدٌد للجراد من تلك الدول والعمل على إٌجاد آلٌة مناسبة

بها فً حال وجود أي نشاط للجراد وخاصة فً ظل نشاط الجراد الصحراوي الذي تشهده بعض دول 
المنطقة الوسطى فً كل من السعودٌة وإرٌترٌا والسودان ومصر منذ بداٌة هذا العام إضافة إلى نشاط 

هرة وحضرموت وذلك الجراد المسجل فً بعض المناطق الشرقٌة من الببلد فً كل من محافظتً الم
 م .,022نتٌجة لتؤثر إعصار لوبان الذي تؤثرت به المناطق الشرقٌة من الببلد خبلل شهر أكتوبر 

 
  : والتوعٌة  االرشاد الوقائً

 
  توزٌع العدٌد من النشرات والبروشورات المتوفرة فً اإلدارة للمزارعٌن والطبلب من زوار اإلدارة

 العامة لوقاٌة النبات.

  نشرة عن االصداء التً تصٌب محصول القمح وجاهزة للطبع.اعداد 

 توعٌة نفذت حملة ضد نواقل مرض الكولٌرا فً مدٌرٌة بنً الحارث وعلى هامش هذه الفعالٌة تم 

المجاري فً ري محاصٌل الخضار ونقل االمراض  هعً الخضار على مخاطر استخدام مٌامزار

الذي تم  120ة او مطبوخة وقد كان عدد المزارعٌن الخطٌرة الً مستهلكً الخضار التً تإكل طازج

 توعٌتهم على مدى اسبوع .

  دام المبٌدات مدٌرٌة السدة على مخاطر استخ-مزارع فً قرٌة هجارة عزلة جبل صبلح 35توعٌة

 هم االفات المنتشرة فً منطقتهم.ؤوتعرٌؾ المزارعٌن ب
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 الرقابة والتفتٌش وحماٌة البٌئة (0.3

 

 التفاصٌل العدد النشاط

تراخٌص 
 مزاولة مهنة

 ترخٌص 87

من قانون تنظٌم  20و 20و  22( ترخٌص مزاولة مهنة وفقا للمادة 87تم إصدار عدد )

 تداول المبٌدات موضحة كالتالً:
 : بالمحافظات الزراعة مكاتب من الواصلة الملفات تراخٌص 

 كالتالً: تراخٌص( 22) بعدد باألمانة الزراعة مكتب 
  جدٌد. تراخٌص( ,) -
 تجدٌد تراخٌص( 0) -
 جدٌدة تراخٌص( 0) بعدد صعدة م. الزراعة مكتب 

 ترخٌص( 15) بعدد النبات لوقاٌة العامة االدارة عبر  إصدارها تم التً التراخٌص

 كالتالً:
 . جدٌد ترخٌص( 21) -
 تجدٌد. ترخٌص( ,5) -

الموافقات الفنٌة 
 لتوزٌع المبٌدات

38 
موافقة فنٌة لتوزٌع المبٌدات بٌن المحافظات بعد مراجعة  (38تم إصدار عدد ) -

 . الوثائق و سداد الرسوم المقررة من قبل الوزارة 

إشعارات 
وصول 
 الشحنات

 إشعار 75
 تم استبلم إشعارات وصول الشحنات وحفظها وتقٌٌدها فً السجبلت. -

الشحنات 
المستوردة 
خبلل العام 

 م0220

 شحنة   81

ستبلم العٌنات المؤخوذة من الشحنات المستوردة الواصلة الى من خبلل استقبال وا -
المنافذ والمرسلة مع وثائق الشحنات من مندوبً الوزارة فً المنفذ لؽرض 

 شحنة. 2,التحلٌل المختبري، حٌث بلؽت الكمٌات المستوردة 

حمبلت الرقابة 
 والتفتٌش

 نزول مٌدانً

ن تداول المبٌدات فً أمانة تم تنفٌذ حمبلت رقابة وتفتٌش على محبلت ومخاز -
حً الحثٌلً  –باب الٌمن  –سوق علً محسن  –العاصمة الكائنة فً ) ش/زائد 

( 62( والتؤكد من تراخٌص مزاولة المهنة لجمٌع المحبلت التً تم تفتٌشها بعدد )

محل بٌع مبٌدات والتؤكد من سبلمة المبٌدات المعروضة والموجودة فً المحبلت 
 والمخازن.

حارة الشمس فً  -بٌت اللهٌدة  -مة مخزن مبٌدات فً منطقة سعوان تم مداه -

م بمرافقة الجهات االمنٌة والقضائٌة حٌث تم ضبط كمٌة 2019/3/28تارٌخ 

لتر مبٌدات ممنوعة ومهربة ومنتهٌة وتم إحالة القضٌة الى نٌابة ( 11,684.02)

 . االموال العامة
على محبلت ومخازن المبٌدات تم تنفٌذ حمبلت الرقابة والتفتٌش الدورٌة  -

 وتفتٌشها والتؤكد من تراخٌصها.

الشحنات 
المضبوطة 
والشحنات 
الواصلة الى 
 مقر اإلدارة.

 شحنة 72

شحنة مبٌدات الى االدارة العامة لوقاٌة النبات من  (72تم ضبط وإٌصال عدد ) -

قبل افراد النقاط االمنٌة وعبر حمبلت الرقابة والتفتٌش المفاجئة وتم معاٌنتها 
 واتخاذ االجراءات القانونٌة حٌالها.

القضاٌا المحالة 
 الى النٌابة

 قضاٌا 1
 قضاٌا تم إحالتها الى نٌابة االموال العامة . 1 -
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 وورش العمل:والتأهٌل التدرٌب  (0.4
  الرقابة والتفتٌش : تم تنفٌذ الدورة التدرٌبٌة لخرٌجً كلٌة الزراعة فً مختلؾ مجاالت وقاٌة النبات مثل

على المبٌدات ، والحجر النباتً ، والصحة النباتٌة ، والمكافحة المتكاملة لآلفات ، واالثر المتبقً 
وخطر المبٌدات وكٌفٌة االستخدام اآلمن لها واساسٌات الضبط والتفتٌش والمعاٌنة وتحرٌر  للمبٌدات،

كان التدرٌب ٌتضمن الجانب النظري والجانب العملً والتطبٌقً  حٌثمحاضر الضبط للمخالفات 
ب ولمدة العامة لوقاٌة النبات لعدد أحد عشر متدر  والنزول المٌدانً ، والتً تم تنفٌذها فً مقر االدارة

 .م 2019/6/22عشرة أٌام ابتداء من تارٌخ 
 ت المنعقدة فً مقر االدارة العامة لوقاٌة النبات بتارٌخ اتم تنفٌذ ورشة العمل الخاصة بتنظٌم تداول المبٌد

بإشراؾ قٌادات الوزارة بحضور مدراء إدارات وقاٌة النبات فً مكاتب الزراعة  م02/0/0220

بالمحافظات واألمانة وبعض مدراء عموم مكاتب الزراعة بالمحافظات وتم الخروج  بعدة توصٌات تم 
 .التوقٌع علٌها فً محضر الورشة

 التالً النحو على وطالبة طالب 602 تدرٌب تم: 

 :التالً النحو على وطالبة طالب 662 تدرٌب تم

 (.خاص معهد) طبٌب مساعد ثالثة سنة للصٌدلة العالً المعهد من وطالبة طالب ,1

 (.خاص المجتمع كلٌة االتحاد كلٌة) صٌدلة ثالثة سنة الصحٌة للعلوم العالً المعهد من وطالبة طالب 2,0

 .رابعة سنة واالرشاد االقتصاد قسم صنعاء جامعة الزراعة كلٌة وطالبة طالب 22

 .صنعاء جامعة– الزراعة كلٌة نبات وقاٌة وطالبة طالب 04

 .صنعاء جامعة– الزراعة كلٌة ؼذائٌة صناعات وطالبة طالب 06

 .صنعاء جامعة– العلوم كلٌة مٌكروبٌولوجً وطالبة طالب 64

 .صنعاء جامعة-كٌمٌاء علوم وطالبة طالب 06

 .حجة جامعة– التطبٌقٌة العلوم كلٌة طبلب 0

 .اب جامعة الصناعٌة العلوم كلٌة طبلب ,

 .الطبٌة للعلوم الرازي كلٌة وطالبة طالب 26

 

 الوقائٌة للمزارعٌن التوعٌة (0.5

 

 اخطار عن همدان مدٌرٌة ظهر ووادي مجحز بٌت محافظة صنعاء منطقتً فً مزارع 202 توعٌة 

 .للمبٌدات العشوائً واالستخدام المبٌدات

 توعٌة تم الفعالٌة هذه هامش وعلى الحارث بنً مدٌرٌة فً الكولٌرا مرض نواقل ضد تنفٌذ حملة 

 ونقل المحاصٌل ري فً( المجاري مٌاه) العادمة المٌاه استخدام مخاطر على الخضار مزارعً

 .مطبوخة او طازجة تإكل التً الخضار مستهلكً الى الخطٌرة االمراض

 مع لمكافحتها االزمة التوصٌات وعمل المزارعٌن ٌحضرها التً المرٌضة النباتات من عٌنات استقبال 

 إعطاءم وت المستخدمة للمبٌدات األمان بفترة االلتزام على والتشدٌد الزراعٌة العملٌات على التركٌز

 الجمهورٌة محافظات مختلؾ من النبات لوقاٌة العامة لئلدارة الوافدٌن للمزارعٌن والنصائح التوصٌات

 .ومزارعة مزارع (522) وعددهم( العاصمة امانة – صنعاء– رٌمة– حجة – اب – ذمار)

 النشرات من العدٌد وتوزٌع القمح محصول تصٌب التً األصداء عن االرشادٌة النشرة توزٌع 

 .والطبلب للمزارعٌن والبروشورات
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 الرقابظىرلىىجودةىمدتلزماتىاالنتاج (3

 القطاع ودٌمومة واستمرار الزراعً االنتاج كمٌات وتنمٌة تطوٌر فً الزراعٌة المدخبلت اهمٌة تكمن   

 بالؽذاء السكان تزوٌد عبر الؽذائً االمن تحقٌق فً بارزا دورا ٌلعب الذي الهام واالقتصادي التنموي الزراعً

 .والخضروات والفواكه الزراعٌة المحاصٌل من

 االنتاج مستلزمات جودة على الرقابة مجال فً الزراعٌة االنشطة من العدٌد تنفٌذ تم 0202 العام وخبلل

 :التالٌة باألنشطة االنتاج مستلزمات جودة على للرقابة العامة االدارة قامت حٌث الزراعً،

 واالسمدة والمخصبات الزراعٌة والشتالت تسجٌل البذور (3.2

  :التراخٌص 
 ( جهة بطلبات الحصول على تراخٌص تداول بالبذور والشتبلت والمخصبات 4,تقدمت عدد )

 جدٌدة. ( جهة05منها عدد) الزراعٌة،

  بلػ عدد الجهات التً منحت تراخٌص وموافقات انشاء معامل إلنتاج االسمدة ومحسنات كما

 .جهات(5التربة زراعٌة )

 
 
 
 
 
 

 تسجٌل بذور محاصٌل الخضر  (3.0

  البذور 
 تسجٌل بذور محاصٌل الخضر

  استبلم الطلبات الخاصة بتسجٌل أصناؾ محاصٌل الخضر من الجهات الراؼبة فً التسجٌل

مستوردة  –( صنؾ خضر معتمدة 102وتم إدخال البٌانات فً السجل الكترونً لعـدد )

 )مسجلة فً بلد المنشؤ ( . 

  استبلم الطلبات الخاصة بتجدٌد تسجٌل أصناؾ محاصٌل الخضر من الجهات الراؼبة فً تجدٌد

مستوردة  –( صنؾ خضر معتمدة 26التسجٌل وتم إخال البٌانات فً السجل الكترونً لعـدد )

 )مسجلة فً بلد المنشؤ ( . 

 ضر والمستوردة لؽرض التقٌٌم الحقلً ) اختبارات استبلم عٌنات بذور أصناؾ محاصٌل الخ

عٌنة بذور ( وتم تورٌد رسوم 01جودة ( من اإلخوة المستوردٌن والبالػ عـددها حوالً )   

 ( عٌنة. ,0تقٌٌم لعدد )

 

إجمالً عدد الجهات التً 
تقدمت بطلبات الحصول على 

 تراخٌص التداول

عدد الطلبات 
الجدٌدة من إجمالً 

 عدد المتقدمٌن

 تراخٌص وموافقات
معامل إلنتاج انشاء 

اسمدة  ومحسنات تربة 
 زراعٌة

86 25 5 
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 فً مجال استٌراد البذور : (1

  م حوالً  0202بلػ اجمالً كمٌات بذور الخضروات التً تم الموافقة على استٌرادها خبلل العام

( صنؾ وبلػ 520( نوع وعدد االصناؾ )21( بذره وعدد االنواع )1049333500( كجم و)56509.36)

نؾ ( ص116( نوع و)14( كٌلو جرام لعدد ) 38203م )0202إجمالً كمٌات البذور الواصلة خبلل العام 

، بلػ إجمالً كمٌات البذور جهة 60موافقة وبلػ عدد المستوردٌن  006وبلػ عدد موافقات االستٌراد

 . ( صنؾ148( نوع و)20( كٌلو جرام لعدد )33132.536م )0202المستوردة الواصلة خبلل العام 

 
 طسفً مجال استٌراد تقاوي البطا (2

 ( 29( طن وعدد االصناؾ ) 12019,5ٌرادها ) بلؽت كمٌات تقاوي البطاطس التً تم الموافقة على است

 .( أصناؾ0( طن وبعدد ) 04259015)صنؾ من ست شركات وبلؽت الكمٌات التً وصلت الببلد 

 األسمدة الصلبة والسائلة : (3

  ( طن و1,206595م )0202الصلبة التً تم الموافقة على استٌرادها خبلل العام  األسمدةبلؽت كمٌات)  

السائلة التً تم الموافقة على استٌرادها  األسمدةالصلبة الواصلة وبلؽت  األسمدة(طن من  49,465.95

 لتر. (  (1,337,267    ( لتر والتً دخلت الببلد3,690,660)

 
 م2020العام االسمدة الصلبة الواصلة والتً تم الموافقة علً استٌرادها خبلل وأنواع كمٌات (7جدول)

 الكمٌة الواصلة / طن الموافقة على استٌرادها / طن الكمٌة التً تم النوع م

 3712.589 13187 الحدٌد المخلبً 1

 533.805 1285 احماض الهٌومك والفولفٌك 2

 668.515 1373 نٌتروجٌن 3

 100.945 84 بوتاسٌوم 4

 1224.76 2249 بوتاسٌوم مع كبرٌت 5

 2557.911 142 نٌتروجٌن مع بوتاسٌوم 6

 2502.835 6064 فوسفورنٌتروجٌن مع  7

 11127.132 18938 نٌتروجٌن مع فوسفور مع بوتاسٌوم 8

 9680.977 21807.5 نٌتروجٌن مع كبرٌت 9

 2283.466 954 مواد عضوٌة 10

 304.037 84 فوسفور 11

 1069.544 134 فوسفور مع بوتاسٌوم 12

 54 54 فوسفور مع كبرٌت 13

 667.437 1212 عناصر صؽري 14

 12684.3 1450 ٌورٌا 15

 293.7 1928 احماض امٌنٌة 16

 49465.95 70945.5 االجمالً
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م2020لعاما تم الموافقة علً استٌرادها خبللاالسمدة السائلة الواصلة والتً  وأنواعكمٌات  (8جدول)          

 

 الكمٌة الواصلة/لتر الكمٌة التً تم الموافقة على استٌرادها /لتر النوع م

 0 2820 الحدٌد المخلبً 1

 211040 1266234 احماض امٌنٌة 2

 181017 329532 احماض الهٌومك والفولفٌك 3

 10603 58071 بوتاسٌوم 4

 9060 3000 بوتاسٌوم مع كبرٌت 5

 0 5184 كبرٌت 6

 31304 144911 نٌتروجٌن 7

 47092 42696 نٌتروجٌن مع بوتاسٌوم 8

 129616 227745 بوتاسٌومنٌتروجٌن مع فوسفور مع  9

 383328 548915 مواد عضوٌة 10

 169620 539210 فوسفور 11

 22320 39397 نٌتروجٌن مع فوسفور 12

 63539 256914 فوسفور مع بوتاسٌوم 13

 63720 127571 عناصر صؽري 14

 15008 98460 اعشاب بحرٌة 15

 

 1,337,267 3690660 االجمالً

 
 

   

 التدرٌب: (3.3

دورات تدرٌبٌة لكادر اإلدارة منها دوره تدرٌبٌة فً مجال التفتٌش الحقلً وتقٌٌم االصناؾ بتموٌل من 3تم تنفٌذ 

الصندوق االجتماعً للتنمٌة  )وكالة تنمٌة المنشآت الصؽٌرة واالصؽر )سمبس( التابعة للصندوق االجتماعً 

مختصٌن من المإسسة العامة إلكثار البذور   (3( مختص من كادر اإلدارة  و)24للتنمٌة والتً شارك فٌها )

 م .15/12/020-5( من جامعة ذمار خبلل الفترة 1(مختصٌن من الهٌئة العامة للبحوث الزراعة و )3و)
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 :والحجرىالبوطريىصحظىالحووان (4

. الحٌوانٌة الثروة إنتاج استدامة لزٌادة ضرورٌة أداة   بوصفها الحٌوان صحة وتحسٌن حماٌةب الوزارة تقوم   

 من لكثٌر للدخل مصدرا   كذلك وتعد   بل فحسب، الجودة عالٌة لؤلؼذٌة مصدرا   تمثل ال الحٌوانٌة فالمنتوجات

 . الحٌوانات ومربً المزارعٌن صؽار

 فً الحٌوانٌة الثروة مساهمة تعد   ولذلك. الحٌوانٌة المنتجات استهبلك فً زٌادة االقتصادي النمو ٌصاحب كما

 .مهما   أمرا   الزراعة لقطاع اإلجمالً المحلً الناتج

 

 

 التحصٌن (4.2

 ذات األمراض من والوقاٌة المكافحة مجاالت فً برامج عدة بتنفٌذ الحٌوان صحة مجال فً الوزارة تعمل    

حٌث وبالتنسٌق مع المنظمات العاملة فً القطاع الزراعً  العامة، والصحة الحٌوانً االنتاج تهدد التً األولوٌة

تم تنفٌذ عدد من الحمبلت للتحصٌن ضد مرض طاعون المجترات وجدري االؼنام والماعز ومكافحة 

   :التالً (0)ا هو موضح بالجدولمالطفٌلٌات، وك
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 للثروة الحٌوانٌة فً المحافظات ( ٌوضح التحصٌنات ومكافحة الطفٌلٌات9جدول)

 م
المحافظات 
 المستهدفة

عدد 
المدٌرٌات 
 المستهدفة

عدد العزل 
 المستهدفة

عدد القرى 
 المستهدفة

عدد الحٌوانات 
)اغنام المستهدفة

 وماعز(

عدد الحٌوانات 
المحصنة 

)اغنام والمعالجة
 وماعز(

نسبة 
 التنفٌذ %

عدد االبقار 
المحصنة 
ضد الجلد 

 العقدي

عدد 
المستفٌدٌن 
 )المزارعٌن(

عدد 
الحٌوانات 
المعالجة 
 االخرى

 - 228010 - %14 384,559 5228222 26,4 210 22 ذمار 1

 022 ,4822 - %01 330,676 0628222 022 200 21 البٌضاء 0

 ,0822 8600, - %0, 332,497 6228222 146 252 20 صعده .

 - 008546 - %4, 603,405 ,140840 00, - 20 الحدٌده 4

 - 208626 - %0, 480,275 4228222 ,,20 - 24 حجه 2

 28205 208052 - %221 330,299 02,8222 - - 1 صنعاء .

 08202 008500 - %2, 480,275 4228222 2100 261 02 عمران .

 682,4 0,8,62 - %,, 911,555 282028222 - - 1 حجه 2

 ,0825 48222 - %00 230,000 0528222 042 00 4 الجوؾ 1

 - 18540 - %14 217,635 8222,,0 420 50 , صنعاء 01

 584,0 168241 - %2, 136,464 2128222 626 ,0 0 تعز 00

 28,01 28,01 - %220 10,916 228222 ,, 6 2 اب 00

 - 08220 028265 - -  - 2224 4, 0 ذمار .0

 - 016 61 %46 3,948 48222 05 22 2 رٌمه 04

 028206 0028500 028200 %6, 686608526 ,58045840 ,22821 00, 200 االجمالً
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 البٌطري: الحجر (4.0

 الحٌوانٌة األوبئة دخول لمنع المحلٌة الحٌوانٌة الثروة حماٌة فً األول الدفاع خط هً البٌطرٌة المحاجر   

 أهمٌة البٌطرٌة المنافذ فً المحجرٌة الصحٌة الرقابة تمثل كما. ومنتجاتها المستوردة الحٌوانات طرٌق عن

 الثروة حماٌة فً كبرى اقتصادٌة أهمٌة وكذا المشتركة األمراض من الٌمنً المستهلك حماٌة فً كبٌرة

 .االستٌراد طرٌق عن البلد تدخل قد التً األوبئة من المحلٌة الحٌوانٌة

 البروتٌن من االحتٌاجات ولتؽطٌة الحمراء اللحوم من ذاتٌا   مكتفٌة ؼٌر دولة الٌمنٌة الجمهورٌة وتعتبر

 أعداد استٌراد على الدولة تعتمد المرتفع النسبً واالستهبلك البروتٌن من العجز هذا ولمواجهة الحٌوانً

  الؽالب فً الحٌوانات هذه تستورد دٌنٌة وألسباب( أبقار ، ماعز ، أؼنام)  المجترة الحٌوانات من كبٌرة

 .الحٌوانٌة األوبئة معظم فٌها تستوطن والتً األفرٌقً القرن دول من استٌرادها ٌتم حٌة حٌوانات شكل على

تم فحص العدٌد من الشحنات عبر مختلؾ منافذ الحجر البٌطري، حٌث توضح  0202وخبلل العام    

 الشحنات المختلفة التً تم فحصها:الجداول التالٌة اصناؾ وعدد 

 واللحوم الماشٌة من عنها والمفرج المفحوصة من الشحنات عددٌبٌن  (22) جدول

 المنشأبلد  الوحدة الكمٌة عدد الشاحنات الصنف

 اثٌوبٌا والصومال رأس 3,330 64 أبقار ذكور

 اثٌوبٌا والصومال رأس 3,418 36 أبقار

 الصومال رأس 185 1 تٌوس ماعز

 السعودٌة عمان االمارات طن 14,509 12 لحوم مفرومة

 استرالٌا طن 53.2 2 كبده

 

 والبٌض الدواجن من عنها والمفرج المفحوصة  الشحنات عددٌبٌن  (22) جدول

 انمنشأبهد  انوحدة انكميت عدد انشاحناث انصنف

البرازٌل  أوكرانٌا فرنسا  طن 20,329 659 دجاج مجمد
 االرجنتٌن

 االردن عمان بٌضة 3,018,229 18 بٌض تفقٌس

 السعودٌة كتكوت 3,350,859 82 كتاكٌت بعمر ٌوم

 بلجٌكا  االردن  الصٌن طن 186 6 برٌمكسات دواجن
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 اخرى واؼذٌة الدواجن اعبلؾ من عنها والمفرج المفحوصة  الشحنات عددٌبٌن  (20) جدول

 انمنشأبهد  الوحدة الكمٌة عدد الشاحنات الصنف

لندا االردن صربٌا وبلجٌكا ه طن 12,667 292 أعبلؾ دواجن
 النمسا

 االردن تركٌا طن 118.81 5 اؼذٌة حٌوانات الٌفة

 

 الصوٌا وفول وزٌت الشامٌة الذرة من عنها والمفرج المفحوصة  الشحنات عددٌبٌن  (20) جدول

 الوحدة الكمٌة عدد الشاحنات الصنف
 انمنشأبهد 

الكمٌة 
 المرفوضة)طن(

 75 االرجنتٌن استرالٌا طن 224,405 74 الذرة الشامٌة

 50 االرجنتٌن طن 51,817 42 فول وزٌت صوٌا

 

 

 االدوٌة واللقاحات والمطهرات البٌطرٌة من عنها والمفرج المفحوصة  الشحنات عددٌبٌن  (26) جدول

عدد  الصنف
 الشاحنات

 الوحدة الكمٌة
 انمنشأبهد 

االردن السعودٌة الصٌن الهند بلجٌكا  طن 1,124 95 أدوٌة بٌطرٌة
 مالٌزٌا مصر فرنسا تركٌا

 إٌطالٌا أمرٌكا االردن كورٌا روسٌا  طن 53.96 26 لقاحات بٌطرٌة

 هولندا  األردن بلجٌكا طن 11,992 203 )أعبلؾ دواجن( مركزات

 السعودٌة الصٌن عمان طن 70 4 مطهرات بٌطرٌة ومواد خام

 االردن - 1,461 5 ببلستٌكٌة لتعبئة االدوٌة علب واؼطٌة
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 ظلبحوثىالزراروا (5

 الرامٌة البحثٌة األنشطة من عدد تنفٌذ مراكز( وتم 4 و محطات , فرعا و 26عدد فروع الهٌئة )  ٌبلػ   

 العلمً للبحث األساسٌة البنٌة تعتبر التً والحٌوانٌة النباتٌة الوراثٌة الموارد على المحافظة الى األساس فً
 مدى على الهٌئة فً استنبطت التً والبقولٌات الحبوب من المحسنة األصناؾ فً ٌتمثل الذي الزراعً
 السبلالت الى إضافة المختلفة، الزراعٌة المحاصٌل من المحلٌة الوراثٌة المصادر وكذلك السابقة العقود

 : األنشطة هذه لملخص عرض ٌلً وفٌما المحلٌة، الحٌوانٌة
 مساعد ونشاط بحث 240 المتخصصة البحثٌة ومراكزها بمحطاتها ممثلة الهٌئة نفذت. 

 نشاط 42 والبستانٌة الحقلٌة للمحاصٌل الوراثً التحسٌن برنامج تحت المنفذة األنشطة عدد اجمالً بلػ. 

 ًنشاط2 المحصول إدارة تحسٌن برنامج تحت المنفذة األنشطة عدد اجمال. 

 ًنشاط 24 الطبٌعٌة الموارد إدارة تحسٌن برنامج تحت المنفذة األنشطة عدد اجمال. 

 ًنشاط 21 الحٌوانٌة الثروة تحسٌن برنامج تحت المنفذة األنشطة عدد اجمال. 

 ًنشاط 2 االجتماعٌة االقتصادٌة الدراسات برنامج تحت المنفذة األنشطة عدد اجمال. 

 ًنشاط 2 الحصاد بعد ما وتقانات األؼذٌة بحوث برنامج تحت المنفذة األنشطة عدد اجمال. 

 ًنشاط 10 الجمهور وخدمة الداعمة األنشطة عدد اجمال. 
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 ٌبٌن خالصة انشطة البحوث الزراعٌة (25جدول)

 الجهة

الثروة  ادارة الموارد الطبٌعٌة ادارة المحاصٌل التحسٌن الوراثً
 الحٌوانٌة

دراسات 
 اقتصادٌة
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 1  1                          قطاع البحوث
 0 0                           قطاع التقنٌات 

 2                        4  ,  الشمالٌة
           0              5  4 0 الوسطى
 6                       0     الجنوبٌة
 2                     2   6  6  تهامة
     2        2          1      الكود
             2              2  المكبل

      2       2    2 2   2   2 2  0  مؤرب والجوؾ
المصادر 
 الورائٌة

                1        0   0 

الموارد 
 الطبٌعٌة 

                         22  20 

   0 0                         مابعد الحصاد
 6         5        6           الثروة الحٌوانٌة
 22       2              0  6 2   0 االمن الؽذائً

 00 0 20 5 2 2 2 2 2 , 0 1 0 2 2 2 2 5 2 2 2 6 1 1 21 2 00 0 االجمالً 
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  الزراريىواإلرالماالرذادى (6

 اإلنتاجٌة الكفاءة ورفع الزراعٌة، العملٌة وتطوٌر لدعم وأساسٌا   هاما   ركنا   الزراعً اإلرشاد لــ شك    
 تعزٌز فً ٌسهم كما اإلنتاج، كفاءة تحقٌق إلى للوصول المزارعٌن وتوجٌه الزراعٌة، للمنتجات واالقتصادٌة
 اإلنتاج فً حدٌثة أسالٌب على تعتمد متطورة زراعة إلى الوصول خبلل من التنمٌة عملٌة فً مساهمتها

تنفٌذ االنشطة  0202حٌث تم خبلل العام ، للزراعة الصالحة لمساحاتا فً والرأسً األفقً التوسع وتكفل

 :واالعبلم الزراعً على النحو التالً التالٌة فً مجال االرشاد الزراعً
 

 مواعٌد البث العدد الوسٌلة اإلعالمٌة النشاط

 مرات فً األسبوع 3األربعاء وٌعاد  48 الفضائٌة الٌمنٌة برنامج أرضنا الطٌبة

الفضائٌة الٌمنٌة والقنوات  والرٌؾ االقتصاد
 الرسمٌة

 مرات األسبوع 3األحد وٌعاد  48

 السبت ، االثنٌن ، األربعاء 176 إذاعة صنعاء البرنامج العام الزراعة والحٌاة

األحد مباشر الساعة الرابعة والنصؾ  48 إذاعة آفاق برنامج ٌد تزرع وٌد تحمً
 عصرا  

 الجمعة الساعة العاشرة صباحا   44 أب إذاعة برنامج المجلة الزراعٌة

 السبت مساء   44 إذاعة تعــز برنامج األرض الطٌبة

  22 إذاعة صعدة  برنامج أرض الخٌر

 ٌوم الجمعة سام أؾ أم الفترة الصباحٌة 13 سام أؾ أم التنمٌة الزراعٌة 

بث فبلشات وأفبلم إرشادٌة 
 إعبلمٌة زراعٌة

جمٌع القنوات واإلذاعات 
المحلٌة باإلضافة الى إذاعة 

 األولى أؾ أم

 فقرات متنوعة ومتكررة ٌومٌا   123

 

 النشرات الرئٌسٌة 213 جمٌع الوسائل اإلعبلمٌة  التؽطٌات اإلخبارٌة  

 افبلم –تؽطٌات خبرٌة  –فبلشات  –برامج  4 جمٌع الوسائل اإلعبلمٌة  الحمبلت اإلعبلمٌة  

 ضمن فعالٌة االخبار االسبوعٌة 20 قناة الساحات برنامج الملؾ االقتصادي     

 تم إعداد تصور فنً ومالً إلنشاء تطبٌق زراعً الكترونً عبر أجهزه األندروٌد التطبٌق الكترونً 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الـــزراعــــة والـــــري  وزارة              

 Ministry Of Agriculture and Irrigation 
 

 

 

 0202الدنويىىىىىلتػرورا
31 

 ي:التدووقىالزرار (7

 الزراعٌة، كما ان من مهامه تقدٌم واالسواق المزارعٌن بٌن الوصل همزة ٌعتبر التسوٌق الزراعً    

الزراعٌة فً  واالسواق المزارعٌن كل من الى الٌمنٌة الزراعٌة السوقٌة والبٌانات المعلومات وتوصٌل

و  الزراعٌة السوق وتنظٌم الزراعٌة المنتجات وٌهدؾ التسوٌق الزراعً الى تسوٌق ،عموم المحافظات

 حقوق الساعة وذلك لحفظ مدار على الزراعٌة البٌانات ودولٌا وتوفٌر داخلٌا الزراعٌة المنتجات تسوٌق

 تم تنفٌذ عدد من األنشطة على النحو التالً: 0202الٌمنً، وخبلل العام  المزارع

 

 تنفٌذ الئحة االشتراطات لتصدٌر واستٌراد المنتجات الزراعٌة والتسوٌق المحلً فً المحافظات.  
 تم تدرٌب  لمحصول الرمان فً محافظة صعدة  حٌث ورش تدرٌبٌة للمصدرٌن والمرشدٌن اقامة

 .زراعً مصدر ومرشد ومسوق 02عدد 

 ( موافقة للمنتجات النباتٌة5,6(موافقة للمنتجات الحٌوانٌة وعدد )054تم اصدار عدد ). 
 اعداد كتٌب دلٌل المصدرٌن للمنتجات الزراعٌة.   
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 وصوانظىالودواننذؽتىالريىم (8

 الدراسات والتصامٌم( 8.2

( مشارٌع 11تم تشكٌل فرٌق فنً من االدارة العامة لمنشئات الري للنزول الى محافظة صعدة وزٌارة عدد )

( مواقممع 4وتممم اعممدا التصممامٌم لعممدد سممتة مشممارٌع وحالٌمما ٌممتم اسممتكمال اعممداد الدراسممات والتصممامٌم لعممدد )

ممائً وتفاصمٌلها علمى النحمو ( تبٌن عدم صبلحٌته من الناحٌمة الجٌولوجٌمة إلنشماء حماجز 11والموقع رقم )

 التالً:

  مدٌرٌمة سمحار  –تم اعداد مخططات وجداول كمٌات االعمال االستكمالٌة لحاجز اللصم آل سباع– 

 محافظة صعدة.

  مدٌرٌمة الصمفراء  –تم اعمداد مخططمات وجمداول كمٌمات االعممال المعالجمات لمشمروع سمد كنمى– 

 محافظة صعدة.

 مدٌرٌمة  –عمال االستكمالٌة لمشروع حماجز شمعب الحمماطً تم اعداد مخططات وجداول كمٌات اال

 محافظة صعدة. –مجز 

  محافظة صعدة. -مدٌرٌة كتاؾ  –تم اعداد الدراسات والتصامٌم لمشروع حاجز الرحبة 

  محافظة صعدة –مدٌرٌة الصفراء  –تم اعداد الدراسات والتصامٌم لمشروع حاجز عكوان 

 محافظة صعده –مدٌرٌة سحار  –حاجز اللجم  تم إعداد الدراسات والتصامٌم لمشروع 

 لتصامٌم لها المشارٌع التً ٌتم تجهٌز الدراسات وا

  محافظة صعدة. –مدٌرٌة ساقٌن  –حاجز الجرفٌن 

  محافظة صعدة. –مدٌرٌة الحشوة  –العضلة  –حاجز المصٌٌن 

  محافظة صعدة. –مدٌرٌة كتاؾ  –حاجز القطرٌن ال سالم 

  محافظة صعدة. –مدٌرٌة سحار  –حاجز عوٌره 

 المشروع الذي تبٌن عدم صالحٌته إلنشاء حاجز مائً 

  محافظة صعدة –مدٌرٌة مجز  –حاجز هجرة فلة 

 غرفة العملٌات )الطوارئ( فً وزارة الزراعة والري( 8.0

ً شكلت ؼرفة عملٌات )طوارئ( فً إطار قطاع الري واستصبلح االراضً وقمد قمام الفرٌمق المكلمؾ فم    

ؼرفة الطوارئ بتكلٌؾ فرق مٌدانٌة الى مواقع مشارٌع السدود والحواجز المائٌة بصورة مشتركة بمٌن فنمٌن 

مممن وزارة الزراعممة والممري وهٌئممة المسمماحة الجٌولوجٌممة الممى مممدٌرٌات خمموالن وبنممً مطممر وسممنحان وتممم 

الزراعة فً المدٌرٌات التواصل مع مدراء مكاتب الزراعة والري فً المحافظات لسرعة التنسٌق مع مدراء 

لفتح محابس التحكم للسدود والحواجز المائٌة خبلل الموسم الحالً وتكلٌؾ مهندسٌن لزٌارة المشمارٌع وكمان 

ٌتم اعداد تقرٌر بصورة ٌومٌة المى الجهمات العلٌما وكمذلك تمم المشماركة فمً اجتماعمات اللجنمة العلٌما لحصمر 

 االضرار واللجان الفرعٌة االخرى.
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  ولى:المصفوفة اال

التدخبلت العاجلة والسرٌعة والهامة واإلسعافٌة والتً ال تقبل التؤجٌمل او التمؤخٌر وٌتطلمب سمرعة تنفٌمذ همذه 

التدخبلت من الوزارة او من السلطة المحلٌة او من أي جهة وبصورة ملحة وفق إجراءات سمرٌعة ومباشمرة 

لممم ٌممتم تنفٌممذ ؼٌممر تممدخلٌن فقممط ولحممد اآلن بقٌممة  و( مشممروع 16فممً تنفٌممذ هممذه التممدخبلت االسممعافٌة ولعممدد )

 المشارٌع على وضعها الراهن.

 المصفوفة الثانٌة: 

أعمال المعالجات التً تحتاجهما بعمض المشمارٌع بعمد توقمؾ موسمم االمطمار وفمق رإٌمة فنٌمة دقٌقمة وتتبناهما 

مشروع وإعادة تؤهٌل هذه  جهات تموٌلٌة بحٌث ٌتم فٌها مراعاة معالجة كافة المشاكل الفنٌة على مستوى كل

المنشآت بصورة كاملة وقد تم رفمع اوضماع همذه المشمارٌع وبٌاناتهما المى المجلمس االعلمى للشمئون االنسمانٌة 

 وبدوره قام بمخاطبة برنامج االمم المتحدة االنمائً لتموٌل هذه المشارٌع.

مدٌرٌررة  –الكتبررة )مشررروع سررد مممن ضمممن المشممارٌع التممً تعرضممت ألضممرار فممً موسممم االمطممار الممراهن 

حٌث تعرض ألضرار فً الردمٌات الخلفٌة نتٌجة قٌام بعض األهالً بردم محابس محافظة إب(  –الرضمة 

االنابٌب بصخور مما ادى الى تؤثر االنابٌب وحدوث األضرار بها وهو ما نتج عنه ظهر المٌاه وتسربها من 

عمممل مبممادرة بتشممكٌل لجنممة مسممتخدمً المٌمماه الجهممة الخلفٌممة وسممحب الردمٌممات الركامٌممة وقممد قممام االهممالً ب

وٌقومون حالٌا بتنفٌذ المعالجات من قمبلهم وعلمى نفقمتهم وتحمت اشمراؾ قطماع المري واستصمبلح االراضمً 

حٌث تم ازالة الردمٌات التً تؤثرت بالمٌاه ونتٌجة لعدم التمكن من الوصول الى منطقة التسرٌب سٌتم اعادة 

 ٌث ٌتم قطع التسرٌب كلٌا من خلؾ السد.الردمٌات وقطع وسد االنابٌب بح

  تم أعداد التصامٌم لؤلعمال االستكمالٌة لمشروع مبنى الرقابة على الجودة ومستلزمات اإلنتاج الذي

 تم إنزال اإلعبلن له وسٌتم اإلشراؾ على تنفٌذ المشروع بعد استكمال توقٌع العقد.

 ما تم مناقشته فً االجتماعات ذات  تم إعداد الخطط المطلوبة وفق الرإٌة الوطنٌة على ضوء

 الصلة.

 .اعدا الرإٌة المطلوبة للمشارٌع وفق ما تام طلبه من المجلس العلى للشئون االنسانٌة 

  المشاركة فً االجتماعات ذات الصلة بقانون منع البناء فً االراضً الزراعٌة والمساهمة فً تنقٌح

 وتعدٌل صٌاؼة القانون والئحته. 

  الذي ٌنفذ على نفقة االهالً فً مدٌرٌة جبن محافظة الضالع وهو عبارة عن حاجز متابعة المشروع

 مائً وتم النزول الى الموقع والتؤكد من ان التنفٌذ ٌسٌر حسب المواصفات الفنٌة.
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 البرنامجىالوطنيىللريى: (9

 

  -:اإلنجاز المادي 

 كإنجاز تراكمً لمساحة  م0202دٌسمبر  02تم تنفٌذ صٌانة فً أنظمة الري الحدٌث حتى

هكتار فً الوحدات التً  296.98% من المخطط 54.73هكتار وبنسبة انجاز  162.54

 انجزت. 

 م كإنجاز تراكمً لمساحة 0202دٌسمبر  02تم تنفٌذ مواد صٌانة فً انظمة نقل المٌاه حتى

هكتار فً الوحدات  792.70 % من اجمالً المخطط 31هكتار وبنسبة انجاز 245.77

 ً أنجزت. الت

 من اجمالً  98 م وبنسبة انجاز0202دٌسمبر  02وحدة ضخ أفقٌة حتى  45تم تركٌب %

 وحدة ضخ افقٌة فً الوحدات التً انجزت. 46المخطط 

  -النتائج المحققة: 

  تم تحقٌق وفر مائً للمٌاه الجوفٌة نتٌجة استخدام تقنٌات الري الحدٌث حٌث بلػ الوفر

  1,247,316من اجمالً المخطط   55متر مكعب سنوٌا  بنسبة  %  682,668المائً 

 م كإنجاز تراكمً.0202دٌسمبر  02متر مكعب فً الوحدات التً نفذت حتى 

  تم تحقٌق وفر مائً للمٌاه الجوفٌة نتٌجة استخدام تقنٌات الري بنقل المٌاه حٌث بلػ

متر مكعب  1,189,050% من اجمالً المخطط   31متر مكعب سنوٌا  بنسبة   368,655

 م  كإنجاز تراكمً.0202دٌسمبر  02فً الوحدات التً نفذت حتى 

   دٌسمبر  02بلػ عدد المزارعٌن المستفٌدٌن المباشرٌن من أنظمة الري الحدٌث حتى

مستفٌد فً الوحدات  806.27% من اجمالً المخطط  59بنسبة انجاز  477م عدد 0202

 التً انجزت.

 م 0202دٌسمبر  02مستفٌدٌن المباشرٌن من أنظمة نقل المٌاه حتى بلػ عدد المزارعٌن ال

مستفٌد فً الوحدات التً  2741% من اجمالً المخطط  21بنسبة انجاز  596عدد 

 انجزت.
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 و0101ديسمبر  0.و حتى 0101يناير  0( يوضح اإلنجاز انمادي نهفترة من .0انجدول )

 نظام الري الوحدة الحقلٌة / الحوض م

اجمالً الخطة 

 31حتى 

دٌسمبر  

م 2020

 )هكتار(

المنفذ 

الفعلً 

 31حتى 

دٌسمبر 

 م2020

نسبة 

االنجاز 

)%( 

 وحدة حوض صنعاء 1
 33.23 25.4 76.44 ري حدٌث

 3.265 12 367.52 نقل مٌاه

 وحدة حوض ذمار 2
 73.7 25 33.92 ري حدٌث

 19.47 44.5 228.52 نقل مٌاه

 الحقلٌة الشمالٌة الوحدة 3
 36.63 4 10.92 ري حدٌث

 3.051 6 196.64 نقل مٌاه

 االجمالً
 44.85 54.4 121.28 ري حدٌث

 7.89 62.5 792.68 نقل مٌاه

 12.79 116.9 913.96   االجمالً الكلً

 

 

 

 م0202دٌسمبر  32م حتى 0202ٌناٌر  2للفترة من ( ٌوضح تفاصٌل انجاز المضخات 27الجدول )

 م
األحواض 

 المائٌة

الخطة المعدلة بعد 

الهٌكلة للبرنامج 

 )وحدة( 

المنفذ الفعلً 

 32التراكمً حتى 

م  0226ٌولٌو  

 )وحدة( 

المنفذ الفعلً 

 24/20/0227من

مارس   32وحتى 

 )وحدة(  م2018

المنفذ الفعلً من 

 32أبرٌل وحتى 

 م2018ٌونٌو 

 )وحدة( 

المنفذ الفعلً 

خالل الربع 

الثالث للعام 

 م2018

المنفذ الفعلً 

خالل الربع 

الرابع للعام 

 م2018

المنفذ الفعلً 

 التراكمً )وحدة( 

نسبة 

االنجاز 

المادي 

التراكمً 

)%( 

 ,4 52 2 5 7 5 00 77 صنعاء 2

 220 45 0 0 5 0 62 40 عمران 0

 200 68 3 4 1 12 ,6 49 ذمار 0

 99 165 5 9 13 17 121 166 اإلجمالً  
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 م0202دٌسمبر  32م حتى 0202ٌناٌر  2( ٌوضح تفاصٌل الوفر المائً للفترة من 28الجدول )

 

 م
الوحدة الحقلٌة / 

 الحوض
 نظام الري

اجمالً المخطط 

 31حتى 

 2020دٌسمبر 

 (3)م

اجمالً المنفذ 

حتى التراكمً 

دٌسمبر  31

 (3)م

نسبة االنجاز 

% 

1 
وحدة حوض 

 صنعاء

 98 315,398 321,048 ري حدٌث

 58 320,564 551,280 نقل مٌاه

 وحدة حوض ذمار 2

 165 235,589 142,464 ري حدٌث

 49 168,156 342,780 نقل مٌاه

3 
الوحدة الحقلٌة 

 الشمالٌة

 195 89,400 45,864 ري حدٌث

 48 141,525 294,960 مٌاهنقل 

 االجمالً

 126 640,387 509,342 ري حدٌث

 53 630,245 1,189,046 نقل مٌاه

 االجمالً الكلً
 

1,698,388 1,270,632 75 
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 م0202دٌسمبر  32م حتى 0202ٌناٌر  2( ٌوضح تفاصٌل عدد المستفٌدٌن للفترة من 29الجدول )

 م
الوحدة الحقلٌة / 

 الحوض
 نظام الري

اجمالً 

مخطط 

المستفٌدٌن 

 02حتى 

دٌسمبر 

0202 

اجمالً المنفذ  

للمستفٌدٌن حتى 

دٌسمبر  02

022, 

نسبة 

االنجاز 

)%( 

 وحدة حوض صنعاء  1
 73.62 219.4 298 ري حدٌث

 28.59 289 1011 نقل مٌاه

 وحدة حوض ذمار 2
 110.61 146 132 ري حدٌث

 21.89 137.5 628 نقل مٌاه

 الوحدة الحقلٌة الشمالٌة 3
 165.12 71 43 ري حدٌث

 21.44 116 541 نقل مٌاه

 االجمالً 
 92.26 436.4 473.00 ري حدٌث

 24.89 542.5 2180.00 نقل مٌاه

 36.90 978.9 2653   االجمالً الكلً
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ىالريىالمزرري: (22

إعطاء قضٌة المٌاه مزٌدا من االهتمام ، كما ان المناخٌةالحل لمراقبة التقلبات  ًالمحطات المناخٌة ه   

خاصة فً جوانب حصاد المٌاه وإرشاد الري وترشٌد استخدامات المٌاه هً من اولوٌات وزارة الزراعة 

والري وتقوم الوزارة بنشر محطات مراقبة المناخ فً مختلؾ المحافظات كوسٌلة لمساعدة المزارعٌن 

ونفذت الوزارة عدد من المحطات المناخٌة كما اعادت تؤهٌل اخرى وكما هو لرصد التؽٌرات المناخٌة، 

 موضح بالتالً:

 

  الدراسات لشبكات الري ومنظومات ضح المٌاه من االبار بالطاقة الشمسٌة( 22.2

 . دراسة منظومة ضخ مٌاه االبار وشبكة ري  لمزرعة ناجً ربٌع الزهرة الحدٌدة 

 التعاونٌة الحدٌدة . خمس مزارع تتبع جمعٌه باجل 

  مزرعة ال الحاج مدٌرٌه الجعفرٌة رٌمه 

 . صٌانه شبكة الري شرقً حراز صنعاء 

   سدود السدود فً وصعده .0مسح اولى لتصمٌم شبكات الري لعدد 

 . تصمٌم واعداد جدول الكمٌات لشبكة الري لمزرعة االعناب مدٌرٌة ارحب صنعاء 

  الشٌخ خالد فً همدان صنعاء. دراسة منظومة ضخ مٌاه االبار لمزرعة 

 .مراجعه الدراسة الخاصة  بإنشاء بنً مطر التً قام بها مكتب الزراعة صنعاء 

   . مراجعه الدراسة الخاصة بمنطقة بوعان لشبكة نقل مٌاه وطاقة شمسٌة بنً مطر صنعاء

 ذمار . –دراسة منظومة ضخ مٌاه االبار وشبكة ري  لمزرعة النٌسانً الحدا   -22

  ٌم شبكة الري واعداد الكمٌات لمزرعة لصاحبه  مزرعة  بن فً العشة محافظة تصم

 عمران.  

   تدرٌب اربعه طبلب من كلٌة الزراعٌة جامعه صنعاء قسم المٌكنه الزراعٌة لمده تسع اٌام

 م.0202-22-22من 

   تم عمل معالجة للقراءات وادخال البٌانات فً قاعدة البٌانات 

 وإخراج نشره شهرٌا تصدر ضمن نشر اإلحصاء الزراعً تم عمل تحلٌل البٌانات  

 ( نشرة ٌومٌة للمناخ الزراعً متضمنة لئلرشادات البلزمة  046تم صدار عدد )

للمزارعٌن ومربًٌ الثروة الحٌوانٌة والنحل ونشرها عبر صفحة بالفٌس بوك وكذلك نشرها 

 زراعٌة.اب( عبر المجموعات ال –عبر شبكة التواصل االجتماعً )الواتس 

  تم تمثٌل للبٌانات باستخدام نظامGIS  وإخراجها فً خرائط 

 .عمل مخططات إحصائٌة للبٌانات المطرٌة وكٌفٌة توزٌعها حسب المناطق 

   القٌام بتقدٌم المشورة الفنٌة للمواطنٌن فً مجال الدراسات الفنٌة لتحدٌد مواقع حفر االبار

 ،لؤلؼراض الزراعٌة ومنها
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 الفنٌة: الدراسات( 22.0

  مدٌرٌة خمر محافظة –الدراسة الفنٌة لتحدٌد موقع حفر بئر ارتوازٌة بمنطقة بنً عبد

 عمران 

 الدراسة الفنٌة لتحدٌد موقع حفر بئر ارتوازٌة بمدٌرٌة الرجم محافظة المحوٌت 

  الدراسة الفنٌة لتحدٌد موقع حفر بئر ارتوازٌة بمنطقة خٌار مدٌرٌة خمر محافظة عمران 

  الدراسة لتحدٌد موقع حفر بئر ٌدوٌة بمنطقة شنه محافظة المحوٌت 

 

 انتدريب وانتأهيم: (32.5

تعمل الوازرة على تدرٌب المهندسٌن والفنٌٌن ورفع قدراتهم عن طرٌق مشاركتهم فً الدورات     

 التخصصٌة التً اقٌمت بقطاع االرصاد الجوٌة كالتالً:

  وقد  22/0220/,2-25البٌانات المناخٌة والفنٌة  من دورة عملٌة التنبإ الجوي ومهارات وتحلٌل

 اشترك فً الدورة ستة مهندسٌن .

  وقد اشترك فً  22/0220/ 02-,0دورة تقٌٌم المخاطر والرصد واإلنذار المبكر فً الٌمن اكتوبر

 الدورة ستة مهندسٌن 

  ورة خمسة مهندسٌن وقد استفاد من الد 0220توحٌد وحدات الرصد ومعالجة البٌانات المناخٌة ٌناٌر 

  تركٌب وصٌانة المحطات المناخٌة )نظمتها الشركة الموردة للمحطات ( وقد استفاد من الدورة  من

 الدورة خمسة مهندسٌن.
 تصمٌم مجال فً الجمهورٌة محافظات مختلؾ من مهندسٌن ثمانٌة عدد منها استفاد تدرٌبٌة دورة 

/ 00-0 من ونظمت فً االردن المٌاه ضخ فً الشمسٌة الطاقة واستخدام الري شبكات وتركٌب

0220. 

 حصاد مجال فً الجمهورٌة محافظات مختلؾ من مهندسٌن ثمانٌة عدد منها استفاد تدرٌبٌة دورة 

 .0220/ 00 – 0 من المٌاه االردن

كانت كمخرجات  كما تم اصدار نشرات مختلفة ٌومٌة وشهرٌة عن التؽٌرات والبٌانات المناخٌة،
 للمحطات المناخٌة الموزعة على محافظات الجمهورٌة ونتٌجة لتدرٌب الكوادر الفنٌة كما ٌلً:

 (   نشرة 21عدد)   تنبٌهٌة ٌومٌة نشرة 

  ( الشهرٌة المناخٌة البٌانات لمتوسط20 عدد)  شهرٌة نشرة 

  الصقٌع عن ارشادٌة مطوٌة. 
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 البرامجىالزراروظثانوا:ى

 :البن برنامج (2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 وتحفٌز المزارعٌن على استبدال شجرة القات بالبن، زراعته فً التوسع لعملٌة كبٌرة أهمٌة وزارةال أولت
 :تم تنفٌذ العدٌد من االنشطة كالتالً 0202العام  خبللو

 شتالت البن: انتاج (2.2
 رافدا من ٌعد الذي المحصول لهذا عالً انتاج الى والوصول البن مزارعً دخل تحسٌن بهدؾ     

قامت الوزارة بالتخطٌط والتنفٌذ لبرنامج اكثار  عالٌة عالمٌة سمعة من به ٌتمٌز ولما الوطنً لبلقتصاد
شتلة(، فً المشاتل التابعة للوزارة فً محافظات  282228222ملٌون شتلة بن )

التً تشتهر محافظات الزارعً البن فً توزٌعها على مل  وذلك، )صنعاء،عمران،اب،ذمار،المحوٌت،حجة(
 وذلك على النحو التالً:شتلة( بن  5108222وقد استطاعت الوزارة انتاج ما ٌقرب من ) ته،بزراع

 فً مختلف مشاتل الوزارة المنتجة( ٌوضح كمٌة الشتالت 02جدول )

 الكمٌة المكاثرة الصنف الكمٌة حسب البرنامج اسم المشتل المحافظة م

 75,000 عد ٌنً 100,000 المعصرة حجة 1

 100,000 الرجم المحوٌت 2
 دوائري
 عدٌنً

15,000 
60,000 

 ذمار 3
مدٌنة 
 الشرق

150,000 
 دوائري
  عدٌنً

8,000 
20,000 

 500,000 الظهار إب 4

 عدٌنً
 دوائري
 تفاحً
 عدٌنً

100,000 
20,000 
20,000 

195,000 

 50,000 الرصعة صنعاء 5
 جعدي

 جفٌنً
30,000 
20,000 

 10,000 عدٌنً 100,000 قاع البون عمران 6

 573,000  1,000,000 االجمالً

 لصغار مٌسرة قروض تقدٌم 
 المزارعٌن.

 الخاص القطاع مع التنسٌق 
 إلنشاء المستفٌدٌن والمزارعٌن

  مٌاه حصاد خزانات
 لنشر الزراعً اإلرشاد دور تفعٌل 

 فً ٌسهم بما أوساط فً الوعً
  المزارعٌن. دخل مصدر تحسٌن
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 البن مزارعً تشجٌع (2.0

 مثل األمطار مٌاه حصاد تدعم مشارٌع تنفٌذ عبر مناطقهم فً االستقرار على المزارعٌن تشجٌع ٌتم   

 ما ٌلً : تم 0202 عام وفً(  والبرك  المائٌة والحواجز الخزانات)

 مناطق فً دوالر 418222 بمبلػ االمطار مٌاه حصاد منشآت من منشؤة 25 تؤهٌل 

 .(مطر الحٌمتٌن،حراز،بنً)

 (022) لعدد وبرع والخارجٌة الداخلٌة الحٌمة فً المستهدفة للبرك اإلسمنت مادة توفٌر 

 .بركة

 ومناخه  والخارجٌة الداخلٌة الحٌمة مناطق فً القدٌمة البرك وصٌانة ترمٌم برنامج تنفٌذ

 حراز. شرقً المزارعٌن مستوى رفع مكتب فٌها مستفٌدة بما جمعٌات 4 لعدد

 عملٌة سٌر ومتابعة بن شتلة ملٌون بإنتاج المستهدفة للمحافظات المٌدانٌة الزٌارات تنفٌذ 

الرفع اإلكثار من قبل المختصٌن فً الوزارة بهدؾ االطبلع عن قرب لمعرفة المعوقات و

 .بالتوصٌات للوزارة التخاذ االجراءات المناسبة

 الجهاز مع بالتنسٌق البن زراعة ومدٌرٌات لمناطق المٌدانً للمسح والترتٌب اإلعداد 

 جمٌع المسح ( وسٌشملFAOلئلحصاء والتعاون مع منظمة االؼذٌة والزراعة ) المركزي

 اإلنتاج وكمٌة االشجار عدد معرفة بهدؾ محافظة 25 وعددها البن زراعة محافظات

 .اإلنتاج كمٌة حسب المحصول تنمٌة خطط فً إلدراجها

 التدرٌب والتأهٌل  (2.3

تنفٌذ البرنامج تدرٌب مزارعً البن على معامبلت ما بعد الحصاد فً صنعاء )مدٌرٌة الحٌمة    

مجففات  4مجففة بن حدٌثة بواقع  ,2مدٌرٌة بنً مطر( كما تم توزٌع  –مدٌرٌة مناخة  –الخارجٌة 

مزارع وفً  01اعلل مزارع حٌث كان عدد المتدربٌن فً بٌت 16فً كل مدٌرٌة عدد لمستفٌدٌن 

 مزارع 21مزارع وفً بنً قٌس وادي بقبلن  02مسار بٌت قانص 

 فً مدٌرٌة مناخة عزلة مسار فً فً تحسٌن طرق إنتاج وتسوٌق البن تم تنفٌذ برنامج تدرٌبً 

الحجراوٌن -بنً الناهمً -بنً العرٌؾ -متدرب عتارة 51 بٌت االحوال -الدبر -قرٌة عمقه 

 .متدرب 41 
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 االحتفال بٌوم البن العالمً: (2.4
 االحتفال اطار فً البن ومصدري لمنتجً ومعرض احتفالٌة فعالٌة بصنعاء والري الزراعة وزارة نظمت   
 . العالمً البن بٌوم

 إلى العالمٌة، البن منظمة علٌه وافقت الذي التارٌخ وهو أكتوبر من االول فً المناسبة بهذه االحتفال وٌهدؾ
 . الهام النقدي المحصول هذا زراعة تواجه التً والمعوقات المشاكل حول الوعً وزٌادة البن تجارة تشجٌع
 الى أساسٌة بدرجة ٌهدؾ المناسبة بهذه االحتفال ان الثور عبدالملك المهندس والري الزراعة وزٌر وأوضح
 النقدٌة المحاصٌل أحد كونه صادراته لتطوٌر االهتمام من مزٌد على وحثهم البن مصدري تشجٌع

 لدى واسع اقبال من به ٌحظى وما الجٌدة وسمعته الٌمنً البن مزاٌا من واالستفادة الهامة، واالقتصادٌة
 .والخارجً المحلً السوق فً للبن والمتذوقٌن المستهلكٌن

 فً للتوسع البن ومزارعً الزراعٌة الجمعٌات لتشجٌع جٌدة فرصة الفعالٌة ان الى عبدالملك الوزٌر ولفت
 . الزراعٌة لؤلسر المعٌشً الدخل مستوى تحسٌن فً تجارته من واالستفادة وانتاجٌته زراعته
 والمزارعٌن الزراعٌة التعاونٌة والجمعٌات الٌمنً البن مصدري قبل من واسعة بمشاركة االحتفال وحظى

 . للبن والمتذوقٌن والمهتمٌن
 الذي البن وأصناؾ أنواع من نماذج عرض وكذا البن لمنتجات معرض االحتفال فعالٌة هامش على اقٌم كما
 . الخارجً للتصدٌر واعداده انتاجه ٌتم
 الجنً من بدء للتصدٌر وتجهٌزه البن إعداد فً المتبعة واألسالٌب للمراحل تلفزٌونً عرض تقدٌم تم كما

 . عالٌة جودة ذات ومقاٌٌس بمواصفات قوي منتج إلى وصوال   وؼٌرها والتحمٌص الثمار وتقشٌر والتجفٌؾ
 وتطوٌر لتحسٌن وأنشطتها مساعٌها إطار فً العالمً البن بٌوم االحتفال على الزراعة وزارة وتحرص
 تؤسٌس جانب الى الوزارة فً للبن عامة ادارة مإخرا   الوزارة أنشؤت حٌث وصادراته، البن وانتاجٌة زراعة
 .الزراعً واالرشاد للبحوث العامة الهٌئة فً للبن أبحاث مركز
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ىدورًاىالزرارـيىىالػطاعىولطب"ىى
ىالتنموــــــــظىفــــــــيىرئودــــــــوًا
ىمـنىىبـ ىىودـاهمىىلماىاالقتصادوظ

ــداد ــكانىإمــــ ــذا ىالدــــ ىبالعــــ
ىوالمــوادىالزراروــظىوالمنتجــات

ــام ــظىالخــ ــدىالالزمــ ــنىللطدوــ ىمــ
ىىالصنارات.

ــى ــانىارتبـــارىورلـ ىالػطـــاعىبـ
ىاألدادــيىالػطــاعىهــوىالزرارــي
ــذي ــؾثرىالـــ ــاتىالوتـــ ىبالتػلبـــ

ىهـــوىكمـــاىالخارجوـــظىوالطوامـــل
ىالػطارـــاتىىفـــيىىالحـــالىىرلوـــظ

ــادوظ ــؿنىىىاالقتصـــ ــرىنىىفـــ األخـــ
االهتمــــامىبالػطــــاعىالزرارــــيى
وطتبـــــرىمدـــــةولوظىوطنوـــــظى
ــظىى تدــــــتدريىتاــــــافرىكافــــ
المطنوـــونىلبـــذلىالمزوـــدىمـــنى
ــوىىى الجؼــودىلتحػوــقىمطــدالتىنم

ولىالـــىىاالكتغـــا ىلوصـــلافضـــلى

 "العذا الذاتيىمنى


