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 :كلمة معالي الوزير                                                       

 
  

 

 نحو العام والشعبي الرسمي والتوجه الخارج، على االعتماد إلنهاء رئيسيا   وهدفا   دافعا   الغذائي األمن يعتبر  

 نحو الجاد بالتوجه منتج، مجتمع الى مستهلك من المجتمع وتحويل اليمن، في الموجودة اإلمكانيات استغالل

 االستراتيجية المحاصيل على والتركيز غذاء من اليمنيون المواطنون يحتاجه ما كل وإنتاج الزراعة

 . الغذائي األمن من وكافية عالية مستويات الى نسبيا   ولو للوصول وغيرها كالحبوب

 المتغيرات مع وتنسجم الدولة اتجاهات مع تتوافق سياسات اتباع الى الوزارة سعت م،0202 العام خالل    

 المحسنة البذور إلنتاج الوطنية قدراتال ورفع المؤسسي البناء تحسين فعملت على الراهنة االقتصادية

 وتنظيم النسبية، الميزة ذات الواعدة الزراعية المحاصيل لبعض اإلنتاج وتحسين الرئيسية، للمحاصيل

 االكتفاء نسب رفع متطلبات وتحديد الزراعي اإلنتاج ومستلزمات ومدخالت الزراعية المنتجات استيراد

 المنتجات استيراد من الحد في يسهم وبما المستوردة، المنتجات محل ستحل التي الزراعية للمنتجات الذاتي

 .والسيادي السياسي القرار المتالك شرط الغذاء وامتالك الغذائي األمن تحقيق أن باعتبار الزراعية،

 على باالعتماد اليمن بها يمر التي المرحلة تتطلبها قصوى وضرورة كأولوية الزراعي الجانب أهمية ان

 الجانب في الزراعة تمثله ولما"" طيبة بلدة""بـ القرآن في هللا وصفها التي اليمنية أرضنا من الغذاء توفير

 صادقة جهودا تتطلب والتي العدو مع شعبنا يخوضها التي المواجهة إطار في والقريب البعيد االستراتيجي

 والزراعة االرض على االعتماد ثقافة تأصيل إلعادة الشعبي الجانب ومن الحكومي الجانب من ومخلصة

 مختلف في الشاسعة والمساحات والتربة والمناخ الزراعي بالتنوع تتميز اليمن أن خاصة المحلي واالنتاج

 في كبرى وزراعية اقتصادية قوة يكون ألن اليمني ووطننا شعبنا يؤهل ما وهو والمحافظات المناطق

 .والعالم المنطقة

    

 

 

 ورفع املؤسسي البناء حتسني على الوزارة عملت 

 احملسنة البذور إلنتاج الوطنية القدرات

 الرئيسية، للمحاصيل

  مستهلك من اجملتمع حتويلاولويات الوزارة  من 

 .الزراعة حنو اجلاد بالتوجه منتج، جمتمع اىل

 شرط الغذاء وامتالك الغذائي األمن حتقيق 

 .والسيادي السياسي القرار المتالك

 عبدالملك قاسم الثور/ م
 الزراعة والريوزير 
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 :ةــمقدم                  

 االقتصاد في الرئيسية القطاعات احد والبيئية واالجتماعية االقتصادية بأبعاده الزراعة قطاع يمثل     
 الناجمة واالقتصادية االجتماعية والمشاكل الداخلية للهجرة  من وللحد للسكان نسبي استقرار اليمني، وعامل

 .عنها
 

السعودي  والحصار العدوان ظروف برغم الوزارة حققتها التي النجاحات الى التقرير يشير كما     

 االنتاج زيادة بغرض المحسنة البذور من المزارعين متطلبات تلبية في اهمها تمثلت والتي ،االمريكي

 الميزة ذات لمحاصيلا اهم انتاجية وتحسين لرفع وبرامج خطط بانتهاج والبدء الحبوب، لمحاصيل الزراعي

 .البن محصول وأهمها النسبية

 
 قبل من ومستمرة كبيرة لجهود كمحصله ،والري الزراعة لوزارة 0202 للعام السنوي يأتي التقريرو   

 .لها التابعة والهيئات الوزارة والمؤسسات في العاملة الكوادر
    

 :  التالي على منهاجيته في التقرير هذا تناول   
 0202 عامال خالل المنفذة الزراعية األنشطة أبرز. 
 البرامج الزراعية: 

 .برنامج البن  -
 

يالء هذا القطاع الهام جل االهتمام، والشكر ايضا لقيادة الوزارة ولكافة الشكر لقيادتنا السياسية على إ   
في سبيل تحقيق على الجهود المبذولة ومزارعين العاملين في القطاع الزراعي من مهندسين وفنيين وعمال 

خطوات ناجحة على طريق التنمية الزراعية المستدامة والتي تحقق للوطن وللمواطن اليمني المزيد من 
 .االمن الغذائي واالستقرار المعيشي والرفاه االقتصادي

 
 

 القديميحمد أعادل . م    معمر عمر النهاري                                          . م    
 

 مدير عام التخطيط والمتابعة       مدير ادارة السياسات الزراعية                               
  
 
. 
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 :الغايات واألهداف والسياسات

 الدخل زيادة في رئيسيا   دورا والتنمية، ويلعب النمو إمكانيات من بالكثير يتمتع قطاع القطاع الزراعي في اليمن     
 الموارد واستدامة البيئة حماية نفسه الوقت الغذائي، وفي األمن وتحسين العمل، فرص وخلق الريفية المناطق في

 .الطبيعية
في بلوغ مستويات عالية من األمن الغــذائي  خالل هذه المرحلة تتـــمثل الغايات العامة للقطاع الزراعيو   

المحاصيل الزراعية وعلى رأسها  ألهمرفع نسبة االكتفاء الذاتي و ،المــعتمدة على اإلنتاج الزراعي المــحلي
ومحصول البطاطس، وزيادة الصادرات الزراعية من محصول البن من خالل انتاج الشتالت محاصيل الحبوب 

 .وتوزيعها على المزارعين لتعزيز االقتصاد اليمني
 :ءات التاليةويعتمد تحقيق األهداف للقطاع الزراعي على السياسات واإلجرا   

 االنتاج الزراعية مدخالت توفير في المستمر التحسين خالل من الغذاء من المحلي اإلنتاج زيادة. 
  البذور أصناف  توفيراالهتمام بالمحاصيل الزراعية وأهمها محاصيل الحبوب والبطاطس من خالل

األمراض  والخالية من ذات االنتاجية العالية المحسنة للحبوب وتقاوي البطاطس عالية الجودة
 .والمالئمة لمختلف المناطق البيئية

 االهتمام بالمحاصيل النقدية الموجهة للتصدير وعلى رأسها محصول البن. 
 وزيادة الزراعية الخدمات وتوفير الزراعية المنتجات من المواطنين حاجات تلبية على العمل 

 .المتاحة واإلمكانيات لألولويات وفقا   الصادرات
  لمعالجة االمراض الحيوانية تنظيم الحجر الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتنفيذ الحمالت الوطنية

 . النباتيةمكافحة اآلفات و
 تفعيل مراكز االرشاد الزراعيوخدمات اإلرشاد والتدريب واإلعالم الزراعي  استمرار. 
 إنشاء شركات تسويق  انتهاج سياسات تسـويقية صحيحة ومحاولة فتح اسواق جديدة وتشجيع

 .زراعية
 وذلك  التوجه الى استخدام مضخات الطاقة الشمسية كبديل فعال لمادة الديزل وتقليل تكاليف االنتاج

 .وفق ضوابط ومحددات لذلك بما يكفل عدم هدر الموارد المائية
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  أهمية القطاع الزراعي في االقتصاد الوطني            

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

 "اقتصادية واجتماعيه وبيئية 
 

على المدى حاليا و االقتصاديةاألول بين مختلف القطاعات اإلنتاجي القطاع الزراعي هو القطاع يعتبر     
ويتضح ذلك من   -النفطكافة قطاعات االقتصاد القومي ماعدا قطاع استخراج ضعف نتيجة إلى الطويل 

 :خالل اآلتي
  وإذا  بعد النفط االقتصاد القوميات قطاع كأكبر محليالناتج ال أجمالي من% 71مساهمته بحوالي

األخرى من خالل األنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي  االقتصاديةأضيف إليه مساهمة القطاعات 
 .القطاعستزداد أهمية هذا ( الخ.………,نقل ،تجاره ،تصنيع )

  الزراعي لمعيشتهم في الريف سواء كانوا يعملون في  من السكان بالقطاع% 1.37ارتباط حوالي
تخدم سكان الريف  والصناعات التيلخدمات والحرف الزراعة بشكل مباشر أو يعملون في ا

 .سواءوالحضر على حد 

  القطاع هذا  نكو, العاملةمن القوى % 75من نصف قوة العمل في البالد حوالي  ألكثرتشغيله
 . األكثر استيعابا وتوفيرا لفرص العمل واحتواء للقوى العاملة بتوفيره فرص عمل لنسبة من العمالة

  الغذائيةتوفيره لجزء كبير من احتياجات السكان.  
 زيادة المساحة الخضراء و التوازن البيئي وخلق المحافظة على البيئة القطاع الزراعي المسئول عن

يمكن أن تتدهور وتهدر وتزيد من رقعة مساحة التي وصيانة موارد طبيعية  ل، استغالوحماية
  .الجفاف والتصحر وفقدان عناصر الخصوبة في التربة

 القطاع الزراعي عامل استقرار نسبي للسكان وعامل محد للهجرة الداخلية وعامل تقليص لمعدالت 
 .المشاكل االجتماعية واالقتصادية

  الزراعي يعمل على تخفيض نسبة الفقر والعوز الريفيالقطاع. 

 تشكيله جزاء كبيرا من الصادرات الغير نفطية. 

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

 :من االقيام بعدة مهام في آن واحد بدء

  ملية إنتاجيةمن ع معدالت النمواالرتقاء بمستويات اإلنتاج واإلنتاجية وخلق نسبة عالية من 
 .اغلب عناصرها من الموارد المحلية وكادر وقوى عاملة محلية

 ،لهجرة من ا حدواللسكان ا استقراروالعمل على تخفيض نسبة الفقر و إعالة مجتمع ريفي بكاملة
 .الداخلية

 توفير لقمة العيش، ومعادلة نسبة االكتفاء الذاتي في البلد ككل. 

  البيئةالمحافظة على.  

  تصديريةتوفير مخرجات. 
 الدولة بموارد مالية ينةالقيام  بإمداد خز.  
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 :الموارد األرضية  
وبحسب بيانات هيئة البحوث  (مليون هكتار 00)  2كم( 000,555)تبلغ مساحة الجمهورية اليمنية    

 :األراضي على النحو التاليالزراعية تصنف 
 

 تصنيف األراضي( 1)جدول رقم 
 % (هكتار)المساحة  (التصنيف)

 85.44 46,991,855 أراضي غير قابلة لالستخدام

 11.13 6,122,366 تدهور بفعل االنحرافات المائية

 2.05 1,127,378 أراضي مستقرة

 1.27 698,201 تدهور بفعل االنجراف ألريحي

 0.08 44,649 (تملح)تدهور كيميائي 

 0.03 15,552 (األرضيةتصلب القشرة )تدهور فيزيائي 

 100.00 55,000,000 االجمالي 

 

 
 
 
 
 
 

                                    
 

أراضي غير قابلة 
 لالستخدام

86% 

تدهور بفعل 
 االنحرافات المائية

11% 
تدهور بفعل 

 االنجراف ألريحي
1% 

 (تملح)تدهور كيميائي 
0% 

تدهور فيزيائي 
تصلب القشرة )

 (األرضية
0% 

أراضي 
 مستقرة

2% 

 تصنيف االراضي في الجمهورية اليمنية
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 :.وتقسم األراضي إلى
 

 يوضح تقسيم االراضي حسب االستخدام( 2)جدول
(مليون هكتار)المساحة  تقسيم االراضي حسب االستخدام  

 22.6 أراضي رعوية

 21 أراضي صخرية وصحراوية وحضر

 1.5 أراضي غابات وأحراش  

 1.4 تحت االستثمار الزراعي 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أراضي رعوية
49% 

أراضي 
صخرية 

وصحراويه 
 وحضر

45% 

أراضي غابات 
 وأحراش  

3% 

تحت االستثمار 
 الزراعي 

3% 

 %تقسييم االراضي حسب االستخدام 
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 :موارد المياه  
حيث تتراوح معدالت هطول األمطار  في اليمن  تعد موارد المياه من الموارد الشحيحة

سنه في /ملم1255 و, سنه  في المناطق الشرقية والمناطق الساحلية/ملم 205 - 05بين 

الطلب على المياه ال يزال في حدوده الدنيا وال يلبي إال  على إنغم بالرو, الجنوبيةالمرتفعات 
بحوالي  جزءا من الطلب في المستقبل فان العجز بين الكميات المستهلكة والتي تقدر

حوالي  إلى تقد وصل 0م2055وبين الموارد المتاحة التي تقدر بحوالي  0مليون م0055
محسوبة على المياه الجوفية أما نسبة العجز في الموازنة المائية في بعض  0مليون م055

-05وتشير التقديرات إلى أن حوالي %. 055-205نسبة إلى تاألحواض الحرجة فقد وصل
-7من المياه المستخرجة من األحواض تستخدم ألغراض األنشطة الزراعية  بينما %  00
 .الحضرية والصناعية وغيرها تستخدم لألغراض % 15

 م2510حسب بيانات بحسب اعتمادها على مصدر الري  المزروعة كما تصنف األراضي

 :كالتالي
 يوضح المساحة المزروعة حسب طريقة الري بالهكتار( 0)جدول

 المساحة المزروعة حسب طريقة الري هــ طريقة الري

 506,539 أمطار

 340,889 آبار

 158,988 سيول

 15,801 وحواجز سدود

 31,948 غيول

 10,647 ةماء منقول بالسيار

 
 

 

         
 

 أمطار
48% 

 آبار
 
32% 

 سيول 
 
15% 

 غيول
 
1% 

سدود 
 وحواجز

 
3% 

ماء منقول 
 بالسيارة

 
1% 

 %المساحات المزروعة حسب طريقة الري 
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 األنشطة الزراعية : اوال  
 :انتاج البذور المحسنة  (1
 تهدف الوزارة الى زيادة الكميات المنتجة من البذور المحسنة لغرض رفع نسبة االكتفاء الذاتي منها محليا   

نظرا لزيادة الطلب على البذور المحسنة لمختلف محاصيل الحبوب والبطاطس، وتبين البيانات االحصائية 

تدني مستوى انتاجية المحاصيل الزراعية مقارنة بالمستويات العالمية، كما تشير التقارير والدراسات الى 

التقانات الزراعية كاستخدام البذور  امكانية احداث قفزات ايجابية وتحقيق انتاجية مرضية اذا ما تم استخدام

المحسنة والميكنة الزراعية وتطبيق انظمة الري الحديث وتفعيل دور االرشاد الزراعي لتوعية المزارع 

 .بالممارسات الجيدة في االنتاج

 : انتاج بذور محاصيل الحبوب المحسنة (1.1
 

 
 

 

 

 

 

 

لمحاصيل الحبوب الرئيسية في فروع المؤسسة ( بذور خام)بلغت الكمية المنتجة من البذور المحسنة     

من الخطة المستهدفة للعام %( 2572)وبنسية انجاز ( طن 8.275)العامة إلكثار البذور المحسنة 

م نظرا لالهتمام باإلنتاج في مختلف الفروع نظرا لتزايد الطلب ولتأمين حاجة البالد من المحاصيل 1220
الرئيسية وللمساهمة في رفع مستويات االكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب الرئيسية للوصول الى مستويات 

 :وكما هو موضح بالجدول التاليعالية من األمن الغذائي، 
 (1)جدول رقم 

 إنتاج البذور المحسنة من محاصيل الحبوب والبقوليات   

 البيان
المخطط  كمية البذور
 (طن) انتاجاها

 (بذور خام)البذور كمية
 (طن)المنتجةالنظيفة 

نسبة 
 %االنجاز

 %30 3.583 0011 القمح
 %0181 01.81 555 الذرة الرفيعة

 %3185 5385 001 الدخن
 %0587 01.7 15 الذرة الشامية

 %5785 185 01 الشعير
 %3183 0181 31 البقوليات
 %583 ..1 05 السمسم

 %0383 385 05 القطن
 %0.81 .5708 0111 اإلجمالي

 

 "في اطار تعزيز القدرة على الصمود الريفي "
     

 وخاصة) الحبوب محاصيل لمختلف المحسنة البذور من المزارعين احتياجات الى تأمين الوزارة تسعى
 لرفع المختلفة، الزراعية البيئات لظروف ومالئمة محسنة أصناف ومن اإلنتاجية عالية( القمح بذور

 للفئات العيش سبل وتحسين المزارعين صغار وتشجيع ودعم الحبوب محاصيل من االنتاج مستوى
 لمحاصيل المحسنة البذور من المتزايد االحتياج ولسد للدخل رئيسي كمصدر الزراعة على المعتمدة

 .النباتية واآلفات األمراض من والخالية والسليمة الرسمية والمواصفات المعايير ذات الحبوب
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 شرعة قاع بمزرعة الصيفي الحصاد موسم تدشين 

 

    
 هكتارا  111 أصل من هكتار 100 المزرعة مساحة تبلغ   
  بلدي، قمح هكتارات 10و محسن قمح هكتار 10 منها 
  بقوليات، هكتار 5و شعير هكتار 10و ذرة هكتارات 5و 
 .  وطرق ممرات هكتار 11 المزرعة مساحة بقية فيما 
 
 

 

 البذور من المزارعين احتياجات لتوفير اساسية بدرجة المحسن القمح بذور زراعة الى تهدف المزرعة   

 زراعة في التوسع بهدف الزراعية البيئات مختلف مع والمناسبة لألمراض المقاومة اإلنتاجية عالية المحسنة

 الخارجي االستيراد فاتورة تقليل في يساهم بما اليمن، مناطق كل في العالية اإلنتاجية ذو الجيد القمح

 .محاصيل الحبوب في الذاتي االكتفاء مرحلة الى الوصول في والمساهمة للحبوب،

 

 جانب من مزرعة قاع شرعة

 

 أهمية الوزير إلى معالي اكد

 الرقعة لتوسيع الجهود تضافر

 من اإلنتاج وزيادة الزراعية

 لتعزيز الغذائية المحاصيل

.الغذائي األمن  
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 :اكثار بذور البطاطس المحسنة (1.2

 

 

 

 

 

 

 

   

  

وضعت الشركة عدد من االهداف لزيادة كميات االنتاج من بذور البطاطس عالية الجودة لتغطية احتياجات  

المحصول على المستوى الوطني وفق البيئات والمواسم االنتاجية وفيما يلي ابرز  مختلف مناطق انتاج

 : كما هو موضح بالجدول التاليالمؤشرات 

 

 (2) رقم جدول

 المحسنة والمساحات المزروعة  البطاطس بذور إنتاج  

 االنتاج والمساحة  االنتاج

 222 (هكتار)مساحات االنتاج 

 50425 (طن) كمية البذور المنتجة والموزعة 

 214 (مزارع) عدد المزارعين المتعاقدين مع الشركة

 

 وتحتوي  اخر، بيت 46 تركيب الستكمال جارة والعملمحمي  بيت 21 عدد الشركة نفذت

 .والتسميد الري وخطوط المياه تصريفعلى قنوات البيوت المحمية 

 

 

 

 

 

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

 "واإلنتاجية

 من عالية إنتاجية وتحقيق المزارعين على العبء ولتخفيف المعتمدة، الفنية للمواصفات المطابقةو   

 قيادة تفرضه الذي الخانق االقتصادي والحصار الصعبة البالد أوضاع ظل في خاصة البطاطس محصول

 مقاومة عالية بإنتاجية تتمتع اليمنية للتربة مالئمة منتجات عن والبحث اليمن، على العدوان تحالف

 تأمين في يسهم بما و اليمن في المختلفة والمناخية البيئية للظروف ومالئمة للتخزين وقابلة لألمراض

 وأحد للغذاء وأساسي رئيسي مصدر باعتباره البطاطس محصول من الذاتي االكتفاء وتحقيق البالد احتياج

 استيراد من للحد الحلول وإليجاد المحصول هذا من السوق احتياجات ولتغطية للغذاء، الرئيسية البدائل

 .البطاطس بذور
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 : انتاج الشتالت (1.3
 

 والشتالت والغابات البن شتالت انتاج الى المحافظات مختلف في مكاتبها خالل من الوزارة سعت   
 .والحراجية والزينة البستانية

 يسهم وبما المستهدفة بالمحافظات المحاصيل هذه إنتاج بهدف واللوز البن شتالت إنتاج لزيادة اتجهت كما   
 من المحافظات هذه في والري الزراعة مكاتب وتشغيل ولتفعيل الزراعية لألسر الدخل مصادر تحسين في

 .المرافق تلك لخدمة اقتصادية عائدات وتحقيق لها التابعة المشاتل خالل
 المحاصيل مختلف من االنتاج بتطوير للدفع المحاصيل هذه في للمستثمرين التسهيالت كافة الوزارة تقدم كما

 .الزراعية

 والحراجية والزينة نتاج الشتالت البستانيةا: 
 

 

 

 
    

 من المزارعين عليه يحصل الذي االقتصادي والمردود الفاكهة بساتين زراعة في التوسع لمواكبة وتتويجا
 من وخالية عالية جودة ذات األصناف وإدخال الفاكهة شتالت إنتاج زيادة في األمر يتطلب الفاكهة إنتاج

 في للتوسع الخاص القطاع مساندة في التوجه استمرار فكان والبيئية المناخية للظروف مالئمة األمراض
 إنتاج زيادة في أثره الخاص والقطاع  العام  القطاع مشاتل من كل جهود لتظافر وكان الفاكهة شتالت إنتاج

 فاكهة وحراجية وزينة شتلة( 0142,16,2) إنتاج :0202 عام خالل تم حيث المختلفة الفاكهة شتالت

 .متنوعة
متنوعة في المشاتل الحكومية وحراجية وزينة  بستانية وفيما يلي جدول يلخص ما تم إنتاجه من شتالت   

  :  والخاصة

 (3) رقم جدول
 والحراجية والزينة االصناف المنتجة والموزعة من الشتالت البستانية 

 

 البيان

إجمالي 
المنتج من 
المشاتل 

الحكومية في 
العام 
 م2221

المنتج  إجمالي
من المشاتل 
الخاصة في 

 م2221العام 

إجمالي 
اإلنتاج في 

م 2221العام 
(1) 

إجمالي 
المدور من 
المشاتل 
الحكومية 
في العام 
2221 

إجمالي 
المدور 

من 
المشاتل 
الخاصة 
في العام 

 م2221

إجمالي 
 (2)المدور 

إجمالي 
الشتالت 

في )المنتجة 
العام 
2221 +
( المدورة

(1+2) 

إجمالي 
 الموزعة

من 
المشاتل 
 الحكومية

إجمالي 
الشتالت 
الموزعة 

من 
المشاتل 
 الخاصة

إجمالي 
الشتالت 
الموزعة 
في العام 

 م2221

 77,527 5,750 71,777 349,511 6,992 780 6,212 342,519 78,500 264,019 تالت الفاكهةش

الشتالت 
 الحراجية

153,566 1,168,000 1,321,566 1,134 3,000 4,134 1,325,700 140,363 7,000 147,363 

 14,358 4,000 10,358 83,811 7,806 2,000 5,806 76,005 55,000 21,005 زينةشتالت ال

 413,736 112,000 301,736 1,119,758 246,950 21,400 225,550 872,808 320,000 552,808 شتالت البن

شتالت 
 :..........رىأخ

- 2,600 2,600 - 820 820 3,420 - 2,300 2,300 

 655,284 131,050 524,234 2,882,200 266,702 28,000 238,702 2,615,498 1,624,100 991,398 اإلجمالي الكلي

 

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

  "األمراض من الخالية العالمية المواصفات
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 انتاج شتالت الغابات: 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 زيادة بعد خاصة الحراجية الثروة إنتاجية وزيادة البيئة تحسينل المناسبة الحلول يقدم ايضا فإن التشجير

 .العمراني والتوسع السكاني النمو معدالت
الغابات وكما يوضح من شتالت   (شتلة 021222)وصرف  (شتلة 20,122)تم انتاج  0202وخالل العام 

 :الجدول التالي
 
 

 (4) رقم جدول
 االصناف المنتجة والموزعة من شتالت الغابات 

 مالحظات المنصرف المنفذ المخطط م

تم توزيع الشتالت على محافظات  222,,2 22,222 الف شتلة سدر  02انتاج  2
 -حجة –عمران  –صنعاء  –االمانة 

 اب  –المحويت 

 –تم توزيعها على المراكز الصيفية  222 122 شتله طنب 0222انتاج  0
 (خدمات ) المدارس  

 المراكز الصيفية  22, 0,222 شتلة اكاسيا متنوعه  2222انتاج  2

 خدمات  22, 222,, شتلة زينة متنوعه  222,انتاج  6

شتلة بمساحة  2,222انشاء مشتل سعة  6

بدعم من منظمة االغذية 22*,2

 والزراعة 

في مساحة االدارة العامة للغابات  2 2
والمراعي ومكافحة التصحر ، 

 مشروع انتاج  شتالت السدر الفاو 

شتلة سدر في مكتب  1222انتاج  ,

 الزراعة اب 

 بدعم مشروع  انتاج السدر  الفاو  1,222 1,222

 

 

 

 

 

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

 وكيفية األشجار بأهمية والتوعية اليمن في التنمية بقضايا للنهوض المشترك التعاون سبل وتحسين

 .النباتي الغطاء في تدمير إلى والغاباتالخضراء  المناطق من الكثير تعرض بعد خاصة عليها الحفاظ
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 :وقاية النباتات (2

وقاية النباتات من اآلفات الضارة، زيادة اإلنتاج الزراعي وتحسين نوعيته كما من المهام األساسية        

وكيفا، للتسارع في وتيرة اإلنتاج الزراعي والحرص على تنويع اإلنتاج الغذائي وزيادته بما يلبي احتياجات 

اإلنتاج والزيادة السكانية، والسعي الى توظيف جميع وسائل  المواطنين والسعي الى تضييق الفجوة بين نمو

اإلنتاج المتوفرة في هذا االتجاه اآلمر الذي استوجب توفير مستلزمات اإلنتاج بما فيها المبيدات التي تعمل 

يا  ، على منع اإلصابة بالعديد من اآلفات النباتية التي تسبب لها األضرار البالغة، وقد تؤدي إلى إتالفها نهائ

وبما ال يؤثر سلبا  على صحة اإلنسان وسالمة البيئة ، ووضع ضوابط لدخول المبيدات وتقييمها ووضع 

 -:الشروط الخاصة بذلك والقوائم الخاصة بها، وتتلخص المهام الرئيسية لإلدارة  العامة لوقاية النبات فيما يلي

 حماية النبات ومكافحة اآلفات النباتية. 
 آلثار السلبية للمبيدات الزراعيةخاطر احماية البيئة من م. 

 
 

 :النباتية اآلفاتمكافحة ( 2.1 

ذمار، إب، الحديدة، الجوف، )في خمس محافظات  النباتية بمشاركة المجتمع اآلفاتنشاء وحدات مكافحة إتم 

 وديمومة العمل ستمراريةالمتاحة لضمان ا اإلمكانياتوتسخير  (عمران

 المكافحة بمشاركة المجتمع في المحافظات حمالت( 6)جدول 

 المحافظة المديرية/المنطقة الحملة م
المساحة  كمية المبيد

المستهد

 فة

عدد االسر 

 النوع الكمية المستفيدة

 فطري لتر 00 الجوف الغيل مكافحة صدا القمح 1
03 

 هكتار
26 

 مكافحة المن األسود 2
 +بني مطر

 خوالن
 صنعاء

110 

  لتر/كجم

0300 

 شجرة
282 

3 
مكافحة دودة الحشد 

 الخريفية
 حشري لتر 20 مارب بدبدة

03 

 هكتار
12 

4 
تعقيم مخازن المؤسسة 

 إلنتاج الحبوبالعامة 
 كجم 10 صنعاء المؤسسة

فوستوك

 سين
 المخازن

 

5 

مكافحة البياض الزغبي 

لعدد من مزارعي 

 االعناب

بني حشيش وبني 

الحارث وخوالن 

 وسنحان

 صنعاء
1000 

 لتر
 فطري

 
1000 

 

6 

مكافحة دودة الحشد 

الخريفية على الذرة 

الشامية بمشاركة 

 مجتمعية

 

-عمران-حجة)

-صنعاء-صعده

-ريمه-المحويت

-الحديدة-ذمار

 تعز-اب

 -الجوف

 (مارب-الضالع

2000 
مصيدة 

 فرمونية

0150 

  هكتار
 لتر نيم 1015
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 لتر 20 صنعاء الحيمة الداخلية مكافحة آفة اللوز 7
 

108 

 شجرة
28 

 مكافحة آفة القطن 8
 

 الحديدة
ل٠١١١

 كجم/تر
 حشري

  

 صنعاء الصرف الصحي مكافحة الذباب المنزلي 9
لتر    250

   دلتامثرين زيتي

 مكافحة آفة الخضار 12
 

 لتر 20 3المحور 
   

11 

تنفيذ حمالت 

بمشاركة )اخرى

 (مجتمعية
 

 -تعز  -صعده 

 ذمار
 لتر/كجم 2564

لعدة 

جمعيات 

ومزارعي

 ن

216 

 اإلجمالي  
 

 لتر/كجم 6459 محافظات 12
  

 

كما تم تشكيل غرفة عمليات خاصة للتنسيق بين الوحدات المجتمعية والمرشدين المحليين ومجتمع        
 .وتلقى البالغات اب الجراداقبة تحركات أسرالمزارعين لمر

تم منع استيراد المبيدات شديدة السمية على  السامة المبيداتمن تأثريات  العسل نحل حماية وفي إطار
بعد كل طن مبيد حشري وعناكبي يستورد أو يصنع محليا لصالح لاير ( 222,)تخصيص مبلغ و النحل، 

 .تنمية ورعاية النحل

 :لمبيداتتنظيم تداول ا( 2.2

 ملخص المهام المنجزة في مجال تداول المبيدات ( 7)جدول 

 المنفذ المهام المنجزة

 طن مبيدات ممنوعة ومهربة 22ضبط  ضبط المبيدات المهربة والممنوعة

 

 :اإلرشاد والتدريب( 2.3

 :الخدمات اإلرشادية والتوعية( 2.0.1

  تنفيذ برنامج التوعية واإلرشاد والتدريب الذي استهدف مزارعي العنب في مديرية بني حشيش

 1,0)م أكثر من 0202حيث بلغ إجمالي المزارعين المستفيدين خالل العام . بمحافظة صنعاء

والملصقات اإلرشادية المتعلقة بأمراض النبات، ومخاطر مزارعا ، مع تزويدهم بالمطبوعات 

، مع تقديم النصائح (االستخدام العشوائي للمبيدات على نحل العسل، وقائمة المبيدات الممنوعة

 .والتوصيات الزراعية المثلى لزراعة المحاصيل الزراعية

 توزيعها على المزارعين إعداد النشرات والبروشورات اإلرشادية الزراعية، ونشرها الكترونيا ، و

 .والوافدين إلى مقر اإلدارة من مختلف محافظات الجمهورية

  نسخة لكتاب دليل آفات وأمراض المحاصيل الزراعية في الجمهورية ( 2222)إعداد وإخراج عدد

 .اليمنية وطرق مكافحتها

 من للمبيداتالمشاركة في عدد من وسائل اإلعالم للتوعية بطرق مكافحة اآلفات واالستخدام اآل 
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 :التدريب2.3.2

  و  المحليين،خالل تفعيل المشاركة المجتمعية حيث شمل المرشدين  من)متدربا   222تم تدريب

 بين لمدة تراوحت، (المهندسين، والطالب من الكليات والمعاهد الزراعية)، كما شمل (المزارعين

 .أيام 2-22

 المكافحة المتكاملة ( 2.4

  المتعلقة بالمكافحة المتكاملة وخصوصا المكافحة البيولوجية في مكافحة تفعيل البرامج التوعوية

وذلك للحفاظ  حشرة البق الدقيقيو اآلفات النباتية الحيوية لحشرة من القلف على أشجار اللوزيات

 .على األعداء الحيوية
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 الرقابة على جودة مستلزمات االنتاج (3

 القطاع وديمومة واستمرار الزراعي االنتاج كميات وتنمية تطوير في الزراعية المدخالت اهمية تكمن   

 السكان تزويد عبر الغذائي االمن تحقيق في بارزا دورا يلعب الذي الهام واالقتصادي التنموي الزراعي

 .والخضروات والفواكه الزراعية المحاصيل من بالغذاء

 االنتاج مستلزمات جودة على الرقابة مجال في الزراعية االنشطة من العديد تنفيذ تم 0202 العام وخالل

 :التالية باألنشطة االنتاج مستلزمات جودة على للرقابة العامة االدارة قامت حيث الزراعي،

 42بنسبة انجاز ( تشطيب المبنىاستكمال ) اإلدارة استكمال مبنى% 

 بيوت محمية  (,)وتشغيل  اعادة تأهيل 

  مستلزمات االنتاج الزراعي لمختبراتومعدات اجهزه (1) لشراءاعداد مواصفات 
 والبذور األسمدةاجهزة لمختبر (0) توريد 
  مختبرات البذور واألسمدة جهاز في(21)صيانة وتشغيل 

 

 :التفتيش والرقابة على أسواق تداول المستلزمات الزراعية( 3.1

المخالفة وتحريزها في مخازن اإلدارة ومكاتب  اتضبط الكميو( 424)حملة تفتيش لعدد ( 21)تم تنفيذ 

 .بالمحافظات وإحالة المحاضر الى االدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة الزراعة

 خالصة بكميات البذور واألسمدة التي تم ضبطها ( 1)جدول 

 البذور االسمدة

غير 
 مصرح

منتهية 
 الصالحية

 متحجر مزور
بدون 
 بيانات

 غير مصرح
منتهي 
 الصالحية

مجهول 
البيانات 
 والمصدر

 كجم200 كجم2350 كجم207 كجم583.68 كجم545

 +كجم  47.82

ظرف مختلف  547

 العبوات

 علبة 41+ 

214.734 
 +كجم

 علبة 12

 +كجم 35

 +باكت 5

شوالتين 
 وكرتون

 

 :المخالفةاتالف البذور ( 3.2

 يبين كمية البذور المخالفة التي تم إتالفها ( 9)جدول 

الجهة الموردة  (طن)الكمية  الصنف المحافظة م
 للبذور

 صعدة 1
فلفل حار ، باميا، بصل، فاصوليا، ذرة رفيعة

 (بسباس)
 المنظمات 249.22

 2,946, ذرة رفيعة زعر، ذره صفراء، ذرة رفيعة غرب تهامة/ ذمار 2
المؤسسة العامة 

يمن ، البذور إلكثار
 اكشن

 29204 بصل يلو جرانكس  3
مبخوت محالت 

 علي مسلط

  132.669 إجمالي البذور المخالفة التي تم اتالفها
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 :(يبالتدر) بناء القدرات( 3.3

 التدريبية المنفذة لكادر اإلدارة وطالب كليات الزراعة  الدورات( 10)جدول 

 اسم برنامج التدريب م
عدد 

 المتدربين
 المدة

 ايام 0 00 الكيميائية والخطرة النظم واالرشادات والمعايير العالمية لوصف المواد 1

 متفاوتةأيام  16 التدريب في مجال المختبرات 2

 :البذور والمخصبات الزراعية تسجيل( 3.4

 :تسجيل المخصبات الزراعية( 3.4.1

 يوضح عدد الشركات المنتجة لألسمدة والمستوردين واألنواع ( 11)جدول 

 عدد المستوردين الشركات المنتجة لألسمدة
مركبات االسمدة والمخصبات التي قدمت نسخة من عدد 

 وثائقها للتسجيل

 141 22 501 

 

 : امحلي األسمدة المنتجة( 3.5

م وكانت 2521جهات خالل العام  6بلغت عدد الجهات المنتجة لألسمدة ومحسنات التربة محليا 

 :المركبات السمادية والكميات المنتجة على النحو التالي

 األسمدة الصلبة والسائلة المنتجة محليا كميات( 12)جدول   

 (لتر )  الكمية (طن )  الكمية النوع

 1701.10 1701.1 مركب

 0 151.175 جبس زراعي

 0 24 حديد

 442000 0 سائل عضوي

 0 150 نيتروجين وكبريت

 0 50 نيتروجين فوسفور

 0 2.725 عضوي

 44,3701.1 2,079 االجمالي

 

 صناف وكميات األسمدة المنتجة محليا أ( 13)جدول 

 لتر/إجمالي الكمية المنتجة  طن/إجمالي الكمية المنتجة  الشركة المنتجة 

 42,000 74 السالم للخدمات الزراعية 1

  1,900 بيوتكنولوجي  كيميكال  2

  5 معمل ابو رياض 3

  100 والتغلبفمعمل الريان للتعبئة  4

 400,000  هاي ستار للصناعات الكيماوية 5

 442,000 2,079 اإلجمالي الكلي
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 :والحجر البيطري صحة الحيوان (4

. الحيوانية الثروة إنتاج استدامة لزيادة ضرورية أداة   بوصفها الحيوان صحة وتحسين حمايةب الوزارة تقوم   

 من لكثير للدخل مصدرا   كذلك وتعد   بل فحسب، الجودة عالية لألغذية مصدرا   تمثل ال الحيوانية فالمنتوجات

 . الحيوانات ومربي المزارعين صغار

 في الحيوانية الثروة مساهمة تعد   ولذلك. الحيوانية المنتجات استهالك في زيادة االقتصادي النمو يصاحب كما

 .مهما   أمرا   الزراعة لقطاع اإلجمالي المحلي الناتج

 :الوبائياتمكافحة االمراض و( 4.1

 األمراض والحاالت المشاهدة من قبل الكادر البيطري بين الحيوانات في الحقلعدد ( 14)جدول 

 األمراض عدد األمراض المشاهدة نوع األمراض

 10 األمراض الفيروسية

، جدري األغنام، داء الكلب ، الجلد العقدي، الحمى القالعية
حمى ، األكتيمة المعدية، جترات الصغيرةمطاعون ال

، جدري الجمال، حمى األيام الثالثة، الوادي المتصدع
 طاعون الخيل األفريقي

 11 األمراض البكتيرية

، الليستيريا، السل الكاذب، اإلجهاض المعدي
الضرع  ، التهابالسالمونيال، السل الكلوستريديوم، 

، العين الساري ، التهابالجمرة العرضية، بأنواعه
 إلتهاب الرحم، الباستوريال

 1 الطفيليات الخارجية
، الجرب، القراد، الذباب بأنواعه، الذبابة الحلزونية

 الفطر الشعاعي، الفراع، القمل، البراغيث

 11 الطفيليات الداخلية
، الديدان الرئوية، الديدان الكبدية، الشريطيات بأنواعها
، الكرشديدان ، النغف الجلدي، ذبابة النغف األنفي

 المثقبيات، البابيزيبا، الثايليريا ، المثقبيات، األنابالزما 

 11 األمراض الباطنية والتناسلية

، أمراض نقص المعادن النادرة، تحمة الكرش، نفاخ الكرش
البول ، أمراض نقص الفيتامينات، أمراض األمالح المعدنية

، وجود الهيموجلوبين في بول البقر، المدمم عند الحيوانات
اإللتهاب ، اإلسهاالت، حمى الحليب، ظاهرة البقرة الراقدة

عسر ، تكرار الطلب، إحتباس البول األوديما، الرئوي
إنقالب ، إحتباس المشيمة، إنقالب الرجم، الوالدة
 اإلجهاضات،المهبل

 السرطانات، النزيف، الكسور، األورام، الجروح، العرج 2 الحاالت الجراحية

  60 اإلجمالي
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 في جميع محافظات الجمهورية الوضع الوبائي لألمراض الحيوانية( 11)جدول 

 المرض
 النافقةالحيوانات  الحيوانات المهددة الحيوانات المصابة

 ماعز اغنام أبقار ماعز اغنام أبقار ماعز اغنام أبقار

 343 154  30023 16426  1034 410  طاعون المجترات الصغيرة

 4614 6716  80 121  301 436  والماعزجدري األغنام 

   134   8241   328 الجلد العقدي

 265 339 167 214939 199300 35778 2265 2533 1721 الحمى القالعية

 140 28 0 30082 16555 446 338 127 7 البروسيال

 030   5156 1810  130   الرئوي البلوري االلتهاب

    1466 980 206 26 24 1 الحلزونيةالذبابة 

 708 474 45 70442 58581 3451 729 558 92 الكوليستريديوم

 6413 7711 346 352188 293833 48122 5433 4088 2249 (8)اإلجمالي 

 

 : الحمالت الوطنية( 4.2

  يوضح خالصة تقرير الحمالت الوطنية البيطرية( 16)جدول 

 اإلنجازنسبة  العدد البنــــــــــــــــــــــــد م
 %91 4,066,509 حمالت التحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة والجدري 1
 %48 90,332 األبقار التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي  2

3 
والطفيليات الداخلية والخارجية المرافقة لحمالت  ة ذبابة الدود الحلزونيةحمكاف

 %85 3,382,534 التحصين
 %63 2,041,246 . بالمشاركة المجتمعية وأثناء المسح الميداني الحلزونيةمكافحة ذبابة الدودة  4
   273,121 وأثناء حمالت التحصين وعمليات قيصرية معالجة حاالت مختلفة بالمشاركة المجتمعية 4
   70,950 المزارعين مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية بحسب طلب 5
  301,235 عدد المستفيدين من المزارعين 6
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 ةلبحوث الزراعيا (1

 :قطاع نشر التقنيات( 1.1

 ملخص بأبرز األنشطة المنفذة من قبل قطاع نشر التقنيات( 13)جدول 

 األنشطة المجال م

 توفير بذور المربي 1
صنف من الحبوب والبقوليات للمؤسسة  25كجم من بذور المربي لعدد  550سلمت الهيئة كمية 

 .البذورالعامة إلكثار 

 الحلقات العلمية 2
واالستشعار عن بعد في دراسة الموارد   GISحلقة بعنوان أهمية تقنية نظام المعلومات الجغرافية 

 .الطبيعية

 .ذمار. أثر السياسة الزراعية على إنتاج محصول البطاطس في قاع جهران م

 .اليمنية للدراسات والبحوث الزراعيةمن المجلة  00تم طباعة وتوزيع العدد  اإلصدارات العلمية 0

3 
نشر البحوث واإلرشاد 

 (النشرة الدورية)
  08والعدد  01م في العدد 2021تم جمع وتوثيق األخبار والفعاليات واألنشطة التي تمت في العام 

5 
األبحاث والدراسات 

واألبحاث االقتصادية 
 واالجتماعية

 المشاركة في النزول الميداني لالطالع على األوضاع في المديريات المحررة 

التدخل الطارئ في مديريات شبوة )المشاركة ضمن الفريق المكلف من اللجنة االقتصادية العليا 
 (المحررة

ضمن أنشطة مشروع الحفظ واالستخدام بالمشاركة لألصناف  المشاركة في المدارس الحقلية المزرعية
 المحلية لتحسن المستوى المعيشي للمزارعين وتعزيز صمودهم لمجابهة التغير المناخي في اليمن

. مديرية ريدة م( التقييم الريفي )المشاركة في دراسات تحديد االحتياجات واألولويات للتدخالت 
 .عمران

6 
الندوات العلمية 

 والمؤتمرات

اعداد مواد تدريبية والتدريب على تسويق وإنتاج التقنيات والتبني للتقنيات الزراعية ضمن أنشطة 
 .المركز الوطني للتدريب الزراعي ومركز األصول الوراثية المتجددة

 .أكاديمية بناء....التدريب على سالسل القيمة 

مشروع الحفظ واالستخدام بالمشاركة لألصناف المحلية المشاركة في األيام الحقلية لتدخالت وأنشطة 
 ...لتحسن المستوى المعيشي للمزارعين

 اعداد مقترحات لألبحاث واألنشطة االقتصادية واالجتماعية

 تجهيز مواد تدريب

 المشاركة ف كافة الورش العلمية لمحطات البحوث

 .الدراسات العليااإلشراف على طالب الماجستير ومناقشة طالب 

 

 :(المحطات البحثية)قطاع البحوث ( 1.2

 :محطة بحوث المرتفعات الشمالية( 1.2.1

 ملخص بالمشاريع واألنشطة المنفذة من قبل محطة بحوث المرتفعات الشمالية( 11)جدول 

 التجارب البحثية المنفذة/ األنشطة المشاريع

 تأكيد وتقييم األصناف

عمران، الجوف، )القمح الطري متوسط النضج في بيئات مختلفة تأكيد أصناف مبشرة من 
 .ري تكميلي( صعدة

متوسط النضج في عمران وصعدة ـ ري  يتقييم ثمانية أصناف أخرى مبشرة من القمح الطر
 .تكميلي

للغلة الحبية وصفات زراعية أخرى  aestivum Lتقييم خمسة أصناف مختلفة من القمح الطري 

 .صعدة. في منطقة دماج ـ م

للغلة الحبية وصفات زراعية أخرى في  aestivum Lتقييم خمسة أصناف من القمح الطري 

  صعدة. وادي مذاب م

صنف من القمح الطري للغلة الحبية وصفات زراعية أخرى تحت النظام المروي في  24تقييم 

 .الجوف. م
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. للغلة الحبية وصفات زراعية أخرى في م aestivum Lصنف من القمح الطري  22تقييم 

 عمران

إكثار وصيانة األصناف المطلقة 
والمبشرة من القمح الطري والقمح 

القاسي والشعير في الموسم 
 الشتوي

 صنف من القمح والشعير  01تم إكثار 

في  0وهجن عدس عدد  2وعدس بحوث طاقة  2زراعة بذور بقوليات منها  بازالء عمران 

 المزرعة البحثية التابعة للمحطة 

تقييم ونشر حقول إيضاحية موسعة 
ألنواع من البقوليات الحبية 
 المحسنة في الجوف وصعدة

مبشرتين من الحلبة صنفين مطلقين من العدس وطفرتين )دراسة تقييم أصناف من البقوليات 
سحار . الجوف ومنطقة المقاس م. في كل من مديريتي حزم الجوف والزاهر م( وصنف بازالء
 صعدة. الصفراء م. ومنطقة دماج م

استحداث طفرات من الذرة الرفيعة، 
، القمح، الشعير، والسمسم الدجرة

مبكرة النضج جيدة اإلنتاجية 
مقاومة لألمراض واإلصابات 

الحشرية باستخدام تقنية التشعيع 
 الجامي

 (الذرة الرفيعة، الدجرة، السمسم)لمحاصيل ( سردود)موقع الكدن 

 موقعي صنعاء وذمار وإب محاصيل الذرة الرفيعة والدجرة، القمح والشعير

جديدة من القمح تقييم طفرات 
 للمقاومة لمرض الصدأ األصفر

 (المزرعة البحثية في المحطة الوسطى)موقع ذمار 

 (المزرعة البحثية في المحطة الشمالية)موقع صنعاء 

توصيف الطرز الوراثية المحلية من 
القمح والشعير والذرة الرفيعة 

 والبقوليات
  طمتابعة سير النشا

لعينات  تقييم وتوصيف مورفولوجي
البقوليات المجمعة من أقليم 

 المرتفعات

عينات عتر بلدي، عينة  2عدس خماسي،  0عدس ثالثي،  4فول،  6)طراز  24إعادة تقييم 

 في المزرعة البحثية التابعة للمحطة في الموسم الشتوي÷ واحدة حلبة

إكثار موسمي وصيانة لمخرجات 
برنامج تحسين محاصيل الحبوب 

 والبقوليات

 (م0202الموسم الصيفي )ح والشعير المقم

 (الفاصوليا، الحلبة، فول الصويا)م 0202البقوليات الموسم الربيعي 

دراسة بعض الخواص الكيميائية 
والفيزيائية والبيولوجية لبعض 

أصناف القمح المحلي والمحسن في 
 .مناطق المحطة الشمالية

 (، صنف وادعي6محسن، 2، محسن0، محسن2محسن)أصناف من القمح الطري  ,

دراسة توصيفيه من حيث المحتوى 
الكيميائي والفيزيائي ومركبات 

األيض الثانوية وتوصيف 
مورفولوجي للسالالت الزراعية في 

 اللوز البلدي

 في جبل اللوز بخوالن وبني مطر 

 تقييمات ودراسات أخرى

 تقييم خمسة وعشرون ساللة مبشرة من اللوز

 (رعينعند المزا)وخارج الموقع  (المزرعة البحثية)الموقع  فياعادة المدخرات الوراثية للفاكهة 

 (، تفاح، مشمش، لوزأجاصخوخ، ) األوراقاصناف جديدة من الفاكهة متساقطة  شرتأكيد ون

 المزارعينحقول  ألردن في تقييم وضـع أصنـاف الزيتون المستقـدم من ا

محافظات  في المزارعينحقول  فيجمع العقد الجذرية من جذور المحاصيل البقولية المزروعة 
 (ألشمورعفار وا كحالن)ومحافظة حجة  (بني مطر)صنعاء 

 محافظة صعدة فيالقيمة لزراعة التفاح والرمان  سالسلراسة د

 محافظة صعدة فيالقيمة لزراعة القمح  سالسلدراسة 

من )صيانة واكثار وتوصيف مورفولوجي للطرز الوراثية لبعض المحاصيل الطبية والعطرية 
 (زةبالكمون، الحبة السوداء، والك: محاصيل النباتات المهملة

 أيام حقلية في العديد من المحافظات 4تنفيذ عدد  األيام الحقلية

 ورش عمل داخلية فنية وتدريبية ,تم تنفيذ  ورش العمل
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 التدريب

مهندس ومهندسة في مختلف التخصصات ودمجهم في األنشطة البحثية  62إشراك ما يقارب 

 (فرسان البحوث). وتدريبهم عمليا  ونظريا  على العمل البحثي

 .لمحطةالتدريب ضمن برامج تدريبية خارج ا فيمشاركة عدد من الكادر البحثي 

 نيالوط المركزبرامج وورش عمل تدريبية ضمن انشطة  في ينكمدرب لمحطةمشاركة كادر ا
 للتدريب 
 الزراعي

 داخلية وخارجية ومؤتمراتوورش عمل  في لمحطةمشاركة كادر ا

أبرز إنجازات المحطة في العام 

 م2021

 0أصناف قمح و 6تسجيل عدد من األصناف من مخرجات برامج تحسين وراثي للحبوب عدد 
 وصنفين عدس وصنف فول في السجل الوطني بالوزارة أصناف شعير وصنف بازيالء

تسليم عدد من األصناف من مخرجات تحسين وراثي للحبوب والبقوليات إلى مؤسسة إكثار 
 البذور المحسنة 

 .هكتار وشبكة ري بالرش لمساحة نصف هكتار 2تركيب شبكة ري التنقيط لمساحة 

 .بيوت أخرى 1وشراء  إعادة تأهيل البيوت المحمية التابعة للمحطة

 نشر وإطالق أصناف مبشرة من اإلنجاص والتفاح واللوز 

األنشطة البحثية للمحاصيل الحقلية 
أنشطة الموسم )والبقوليات 

 (الشتوي

 .4صنف والقمح الصلب عدد  24غلة أولية ألصناف القمح الطري عدد 
 تقييم ست سالالت عدس وأربعة أصناف فول

 النوية لصنف قمح وصنف شعير بحوثإنتاج بذور 

 تقييم أصناف قمح طري وصلب منتخبة من مواسم سابقة ألمراض أصداء القمح

 (بكيل)إكثار وتقييم صنف القمح المبشر 

األنشطة البحثية للمحاصيل الحقلية 
أنشطة الموسم )والبقوليات 

 (الصيفي

 (ساللة قمح صلب 2,ي، ساللة قمح طر 2,)تقييم سالالت من القمح الطري والصلب 

أصناف قمح  ,)م 0202إنتاج بذور المربي ألصناف القمح الطري المطلقة للموسم الصيفي 

 (طري، صنف واحد صلب

وصنف ( أصناف 2)ألصناف مختلفة من القمح الطري ( M1)تقييم الجيل الطفري األول 

 0220 يالشعير العار

 رفيعة صفراء وصنف حسي لصنفي ذرة( M1)تقييم الجيل الطفري األول 

 استجابة إنتاجية الذرة الشامية لتأثير الري بالتنقيط والتسميد النتروجيني  

التجديد والتوصيف المورفولجي لعينات محلية من الحبوب والبقوليات التي تم جمعها من 

عينة  2,عينة شعير،  ..عينة قمح،   222عينة ذرة رفيعة ،  002)المرتفعات الوسطى 

 (عينة عتر 62عينة عدس،  62صوليا، فا

 21مع بحوث  2تهجين صنفي القمح بحوث 

 (فول صويا)والبقوليات ( أصناف 2)والشعير ( أصناف 2)إكثار األصناف المطلقة من القمح 

 .إنتاج بذور المربي لألصناف المحسنة واألصناف المحلية من القمح والشعير

 سلوك وإنتاج القمحأثر درجة الحرارة المنخفضة على 

صنف  22لـ )تقييم أصناف قمح صلب وطري منتخبة من الموسم الشتوي ألمراض األصداء 

 (أصناف قمح طري 6قمح صلب، 

ألمراض األصداء في ( سوناليكا طفرة)، (بكيل)إكثار وتقييم صنفي القمح الطري المبشرين 
 .المزرعة البحثية

 .محصول الذرة الرفيعة العلفية تحت ظروف المزارعينتجربة تأكيدية لصنفين منتخبين من 

 ( خضار، فاكهة)األنشطة البحثية للمحاصيل البستانية 

 في مجال بحوث البساتين 

عينات ماميا  4)جمع وتقييم وتوصيف وإكثار السالالت واألصناف المحلية من البامية والطماطم 

 (عينة طماطم محلية ,2محلية، 

طماطم، خيار، )المحصولي ألصناف الخضار تحت نظام الزراعة المحمية دراسة التعاقب 
 (بيبار، فاصوليا

 .متابعة عشر عينات اللوز المحلية

 .تقييم األصناف المنتخبة من الثوم

 أنشطة قسم الثروة الحيوانية
يضاء، البونية البرية، الماربية، البونية الب)تحسين وإكثار سالالت األغنام النقية المحسنة وراثيا  

 .تحت نظام ثالث والدات في السنتين( السوداء، التهامية، الجندية
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هجن األغنام العواسي، هجن األغنام )تحسين وإكثار سالالت األغنام الهجن المحسنة وراثيا  
 .تحت نظام ثالث والدات في السنتين( البرية مع التهامية

 .على وزن الجسم في حمالن األغنام المحليةدراسة تأثير مستويات مختلفة من البروتين 

 بحوث تحت الطلب

بحقول المزارعين ( حشرية، فطرية، عناكبية)اختبار الفعالية الحقلية لعدد من المواد الفعالة 

 (مادة 61لـ )والمزرعة البحثية 

 تحضير سماد الكمبوست وحمض الهيوميك

اختبار تأثير ثالث مستخلصات نباتية ضد مرض البياض الدقيقي على محصول الكوسة في 
 .المزرعة البحثية

 (فارسا   20)تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية لعدد من الباحثين وفرسان البحوث  التدريب وبناء القدرات

 األول وفي جامعة صعدةالمشاركة بثالث ورق عملية في المؤتمر الزراعي  المؤتمرات العلمية

 المشاركة في دورتين الدورات التدريبية

 ورشات في مجاالت مختلفة 4المشاركة في عدد  ورش العمل

 تم تنفيذ زيارتين عمليتين في المجال الفني الزيارات العلمية

اإلنجازات المنفذة في المحطة خالل 
 الفترة الماضية

البحثية للمحطة بهدف تدريبهم على مهارات ومعارف توزيع فرسان البحوث على األنشطة 
 طرق تنفيذ األنشطة البحثية

 .تدشين برنامج التهجين الذي يعد األول من نوعه في البحوث الزراعية

 تركيب منظومة طاقة شمسية في بير المحطة

شعير،عدس، قمح، )نشاط بحثي ونشاط إلكثار األصناف المطلقة  06إيجاد مصادر تمويل لتنفيذ 

 (فول صويا، بزاليا

 أصناف من الحبوب والبقوليات للمؤسسة العامة إلكثار البذور المحسنة ,تسليم 

 (مليون لاير06)تعزيز المحطة بميزانية إلعادة البنية التحتية 

 

 محطة بحوث المرتفعات الوسطى( 1.2.2

 بحوث المرتفعات الوسطىملخص بالمشاريع واألنشطة المنفذة من قبل محطة ( 19)جدول 

 التجارب البحثية المنفذة األنشطة/ المشاريع

األنشطة البحثية للمحاصيل الحقلية 
أنشطة الموسم )والبقوليات 

 (الشتوي

 .4صنف والقمح الصلب عدد  24غلة أولية ألصناف القمح الطري عدد 
 تقييم ست سالالت عدس وأربعة أصناف فول

 قمح وصنف شعير بحوثإنتاج بذور النوية لصنف 

 تقييم أصناف قمح طري وصلب منتخبة من مواسم سابقة ألمراض أصداء القمح

 (بكيل)إكثار وتقييم صنف القمح المبشر 

األنشطة البحثية للمحاصيل الحقلية 
أنشطة الموسم )والبقوليات 

 (الصيفي

 (قمح صلبساللة  2,ساللة قمح طري،  2,)تقييم سالالت من القمح الطري والصلب 

أصناف  ,)م 0202إنتاج بذور المربي ألصناف القمح الطري المطلقة للموسم الصيفي 

 (قمح طري، صنف واحد صلب

وصنف ( أصناف 2)ألصناف مختلفة من القمح الطري ( M1)تقييم الجيل الطفري األول 

 0220 يالشعير العار

 وصنف حسي لصنفي ذرة رفيعة صفراء( M1)تقييم الجيل الطفري األول 

 استجابة إنتاجية الذرة الشامية لتأثير الري بالتنقيط والتسميد النتروجيني  

التجديد والتوصيف المورفولجي لعينات محلية من الحبوب والبقوليات التي تم جمعها من 

عينة  2,عينة شعير،  ..عينة قمح،   222عينة ذرة رفيعة ،  002)المرتفعات الوسطى 

 (عينة عتر 62نة عدس، عي 62فاصوليا، 

 21مع بحوث  2تهجين صنفي القمح بحوث 

فول )والبقوليات ( أصناف 2)والشعير ( أصناف 2)إكثار األصناف المطلقة من القمح 

 (صويا

 .إنتاج بذور المربي لألصناف المحسنة واألصناف المحلية من القمح والشعير

 القمحأثر درجة الحرارة المنخفضة على سلوك وإنتاج 



 الـــزراعــــة والـــــري  وزارة              

 Ministry Of Agriculture and Irrigation 
 

 

 

 2021لتقرير السنوي    ا
26 

 22لـ )تقييم أصناف قمح صلب وطري منتخبة من الموسم الشتوي ألمراض األصداء 

 (أصناف قمح طري 6صنف قمح صلب، 

ألمراض األصداء ( سوناليكا طفرة)، (بكيل)إكثار وتقييم صنفي القمح الطري المبشرين 
 .في المزرعة البحثية

الرفيعة العلفية تحت ظروف تجربة تأكيدية لصنفين منتخبين من محصول الذرة 
 .المزارعين

 ( خضار، فاكهة)األنشطة البحثية للمحاصيل البستانية 

 في مجال بحوث البساتين 

 4)جمع وتقييم وتوصيف وإكثار السالالت واألصناف المحلية من البامية والطماطم 
 (عينة طماطم محلية ,2عينات ماميا محلية، 

طماطم، )ألصناف الخضار تحت نظام الزراعة المحمية  دراسة التعاقب المحصولي
 (خيار، بيبار، فاصوليا

 .متابعة عشر عينات اللوز المحلية

 .تقييم األصناف المنتخبة من الثوم

 أنشطة قسم الثروة الحيوانية

البرية، الماربية، البونية البيضاء، )تحسين وإكثار سالالت األغنام النقية المحسنة وراثيا  
 .تحت نظام ثالث والدات في السنتين( بونية السوداء، التهامية، الجنديةال

هجن األغنام العواسي، هجن )تحسين وإكثار سالالت األغنام الهجن المحسنة وراثيا  
 .تحت نظام ثالث والدات في السنتين( األغنام البرية مع التهامية

 .الجسم في حمالن األغنام المحليةدراسة تأثير مستويات مختلفة من البروتين على وزن 

 بحوث تحت الطلب

بحقول ( حشرية، فطرية، عناكبية)اختبار الفعالية الحقلية لعدد من المواد الفعالة 

 (مادة 61لـ )المزارعين والمزرعة البحثية 

 تحضير سماد الكمبوست وحمض الهيوميك

اختبار تأثير ثالث مستخلصات نباتية ضد مرض البياض الدقيقي على محصول الكوسة 
 .في المزرعة البحثية

 (فارسا   20)تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية لعدد من الباحثين وفرسان البحوث  التدريب وبناء القدرات

 األول وفي جامعة صعدةالمشاركة بثالث ورق عملية في المؤتمر الزراعي  المؤتمرات العلمية

 المشاركة في دورتين الدورات التدريبية

 ورشات في مجاالت مختلفة 4المشاركة في عدد  ورش العمل

 تم تنفيذ زيارتين عمليتين في المجال الفني الزيارات العلمية

اإلنجازات المنفذة في المحطة خالل 
 الفترة الماضية

البحثية للمحطة بهدف تدريبهم على مهارات توزيع فرسان البحوث على األنشطة 
 ومعارف طرق تنفيذ األنشطة البحثية

 .تدشين برنامج التهجين الذي يعد األول من نوعه في البحوث الزراعية

 تركيب منظومة طاقة شمسية في بير المحطة

قمح، شعير، )نشاط بحثي ونشاط إلكثار األصناف المطلقة  06إيجاد مصادر تمويل لتنفيذ 

 (عدس، فول صويا، بزاليا

 أصناف من الحبوب والبقوليات للمؤسسة العامة إلكثار البذور المحسنة ,تسليم 

 (مليون لاير06)تعزيز المحطة بميزانية إلعادة البنية التحتية 
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 ةمتها –الغربي  لساحلالبحوث الزراعية ل محطة( 1.2.3

 نفذة البحثية الم واألنشطةعدد المشاريع ملخص ل( 19)جدول 

 المنفذة عدد األنشطة اسم المشروع م

 0 مشروع تقييم المادة الوراثية المحلية والمدخلة في بيئات زراعية مختلفة 2

0 
المحسنة والمعتمدة والمحلية من الحبوب  األصنافمشروع صيانة وإكثار 

 والبقوليات
, 

2 
مشروع التحسين الوراثي لتطوير المادة الوراثية المتوفرة للحبوب والبقوليات 

 أصناف جديدة إلنتاج
2 

 2 للموارد الوراثية لمحاصيل الحبوب والبقوليات واالستخداممشروع الحفظ  6

 0 المنهجيات المتبعة في الهيئةشروع نقل التقنيات البحثية عبر  ,

 6 والنوعية للمحاصيل البستانية اإلنتاجيةمشروع تحسين  4

1 
الزراعية وتحسين القدرة  المحلية من الحيوانات  السالالتمشروع الحفاظ على 

 الالتالوراثية لهذه الس
2 

 20 االجمالي

 

 

 البحثي المعتمد بالفرعنشطة البحثية المنفذة خارج البرنامج ملخص باأل( 20)جدول 

 المنفذة عدد األنشطة نشاطال م

 62 اختبار كفاءة المبيدات 1

 2 بحوث تحت الطلب 2

 2 محصول الذرة الرفيعة ىبالبذور علمراض المنقولة ألدراسة ا 3

 , أنشطة بحثية تم تنفيذها في المزرعة البحثية كمشاهدات بتوجيه من رئيس الهيئة  4
 13 االجمالي

 

 البرنامج البحثي للموسم لفرع البحوث بتهامةملخص ( 21)جدول 

 التجارب البحثية المنفذة/ النشاط  المشاريع

مشررررروع تقيرررريم المررررادة الوراثيررررة 
المحليرررررة والمدخلرررررة فررررري بيئرررررات 

 زراعية مختلفة

 مشاهدات مواعيد زراعية لمحصول الحلبة والكمون

 صنف بلديتجربة مشاهدات مواعيد زراعية لمحصول األرز 

مشررروع صرريانة وإكثررار األصررناف 
المحسررنة والمعتمرردة والمحليررة مررن 

 الحبوب والبقوليات

 إكثار بذور أصناف الذرة الرفيعة المحسنة وبعض محاصيل البقوليات

 إكثار بذور أصناف الدخن  والذرة الشامية والسمسم المطلقة من فرع الهيئة بتهامة

 سوانياكثار بذور الباميا صنف بوسا 

 اكثار بذور الكالتوريا العلفية

 أنتاج ونشر بذور األصناف المطلقة من محصول الفول السوداني 

مشروع التحسين الروراثي لتطروير 
المررادة الوراثيررة المترروفرة للحبرروب 

 والبقوليات إلنتاج أصناف جديدة

مستحدثة بأشعة ال( شاحبي –زعر -قيرع)من الذرة الرفيعة ( طفرات)تقييم وانتخاب سالالت 
 جاما

 

استحداث طفرات في السمسم عالية الغلة مبكرة في اإلزهار والنضج وصفات زراعية أخرى 
 مرغوبة

 المستحدثة بأشعة جاما 2-سردود(  اللوبيا)من الدجرة ( طفرات)تقييم وانتخاب سالالت 

مشرررررررروع الحفرررررررظ واالسرررررررتخدام 
للمررررررروارد الوراثيرررررررة لمحاصررررررريل 

 الحبوب والبقوليات

عينة من الذرة الرفيعة المحلية والمحفوظة بالمركز الوطني  212تجديد وتوصيف عدد 
 ذمار –للمصادر الوراثية 
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عينة لمحصول الدخن المحلية والمحفوظة بالمركز الوطني للمصادر  21تجديد وتوصيف عدد 
 ذمار –الوراثية 

والمحفوظة بالمركز  عينة من محصول الذرة الشامية المحلية  00تجديد وتوصيف عدد 
 ذمار –الوطني للمصادر الوراثية 

مشروع نقل التقنيات البحثيرة عبرر 
 المنهجيات المتبعة في الهيئة

 من محصول الدخن في حقول إيضاحية في حقول المزارعين 1-زراعة الصنف كدن
 

 دراسة وتحديد مشكلة تورد القمة على محصول السمسم

مشررررررررروع تحسررررررررين اإلنتاجيررررررررة 
 والنوعية للمحاصيل البستانية

 دراسة وتقييم أصناف النخيل المحلية والمدخلة في حقل المدخر الوراثي للنخيل

 جمع وتقييم األصناف المحلية من الباباي وحفظ بذورها كمدخر وراثي

 تقييم إنتاجية بذور البصل بافطيم تحت ظروف سهل تهامة

 Glomerllaاستخدام مواد صديقة للبيئة وبعض المستخلصات النباتية الطبيعية لمكافحة 
cinaulata مرض اإلنثراكنوز على الباباي 

 المكافحة الكيماوية لألعشاب على محصول البصل

مشرررروع الحفررراظ علرررى السرررالالت 
المحليررة مررن الحيوانررات الزراعيررة 
وتحسررررين القرررردرة الوراثيررررة لهررررذه 

 السالالت

 قيم وتوصيف ساللة الماعز الموري في تهامةت

 األيام الحقلية وفعاليات المحطة
 لمحصول الدخن( 2)نشر صنف كدن 

 م0200-0202اليوم الحقيل التعريفي باألنشطة المنفذة  المحطة للموسم الزراعي 

 تم تنفيذ ثمان مشاركات علمية مختلفة المشاركات العلمية

 اإلنجازات

 استصالح المزرعة البحثية في كل  من سردود وزبيد

 بناء حضيرة متكاملة لألغنام والماعز

 صيانة حضيرة األبقار

 تزويد المحطة بدراسة بذور 

 تزويد المحطة بحراثة

 تأهيل أحد المشاتل

 تركيب منظومة طاقة شمسية 

 

 :بنال محصولوث وتطوير حب( 1.2.4

 باألنشطة الفنية المنفذة من قبل المركز الوطني لبحوث وتطوير محصول البنملخص ( 22)جدول 

 المخرجات/ اإلجراءات األنشطة الفنية

 الحاليتحليــل الوضــع 
 خالل بن منلمحصــول ال

نتــائج  واستخالصمراجعــة 
 السابقة التدخالت وتوصــيات

 (مرجع 022على الحصول )البدء في تجميع كل الوثائق من قبل فريق المركز 

 تنفيذ ورشة العمل الوطنية األولى 

 معرفة أولويات المشاكل ونقاط الضعف والقوة في قطاع البن

افي الجغر شرتسجيل المؤ
 فياليمني  لنال ألصناف

مختلف المناطق الجغرافية 
 اليمنية

ومكاني لألصناف اليمنية الرائدة التي لديها أصناف تجارية  عمل توصيف مورفولوجي

 (مناطق 4صنف في  24توصيف )شهيرة 

 تسجيل األصناف في السجل الوطني بالوزارة

 صنف وتسجيلها  22جاري توصيف 
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 :لمصادر الوراثيةا( 1.2.1

 في جانب المصادر الوراثية ملخص باألنشطة المنفذة( 23)جدول 

 المخرجات/ اإلجراءات الفنيةاألنشطة 

دراسة حرص وجمع الموارد 
 النباتيالوراثية النباتية والغطاء 

والمحاصيل الزراعية لمديريتي 
محافظة   والعاليوصاب السافل 

 ذمار

 موقع 12المواقع التي مسحها 

 مصبرة 264نوع منها  400األنواع النباتية التي تم حصرها 

 نوع .22جمعها وتصبيرها ولم يتم التعرف عليها األنواع النباتية التي تم 

دراسة حرص وجمع الموارد 
 النباتيالوراثية النباتية والغطاء 

والمحاصيل الزراعية لمديريتي 
 الحيمة 

 الداخلية والخارجية محافظة
 صنعاء

 موقع 4.تم مسح 

عائلة نباتية في  6.جنس نباتي، و 222نوع يتبع  620إجمالي عدد النباتات التي تم تسجيلها 

 الحيمة الخارجية

 عائلة نباتية  ,2جنس و 012نبات يتبع  2.2تم تسجيل 

 6نبات شبه متوطن و 24نباتات متوطنة و ,نيات يستخدم في الطب الشعبي  2,2تم تسجيل 
 نباتات نادرة ونبات عود الحلبة معرض لإلنقراض

الدعم الفني والمتابعة لتوصيف 
  ةالوراثيالمصادر وتجديد 

تم تجهيز العينات المطلوبة للمحطات الشمالية والوسطى والكدن وتم تجهيز األدلة التوصيفية 
 لكل محصول

 تمت الزراعة في المحطات وأجريت عملية التوصيف والتقييم

حفــــض وتوثيــــق عينــــات  
 إلنتاجالمؤسســــة العامــــة 

 الحبــــوب

 عينة في بنك الجينات وتوثيقها  2,2تم  حفظ 

 جاري تصحيح واستكمال البيانات البيئية

مراجعــة وتحــديث قاعــدة 
بيانــات المــوارد الوراثيــة 

ك ببن ظة النباتيــة المحفو
 الجينــات

 العمل جاري لتصحيح وتوحيد األسماء المحلية وتصحيح اإلحداثيات

  المعشبةاخراج وطباعة كتـــب 

تقيـــيم العشائر المحلية مـــن 
 الالحيويةللضـــغوطات  حمالق

 معمليا
 ساللة قمح في العديد من المعامالت واستخالص البرولين وتقديره 26تم زراعة

لمحصول   إلنتاجالدقيق  اإلكثار
 اللوز

 تم تجهيز غرفة التحضين

 ...البلديتم البدء في التنفيذ وإكثار صنفين من اللوز 

ـناف ألصواه نانتاج بذور ال
 البطاطس

 تم إكثار صنف دايمنت وإنجاز مرحلتين

بعــض منظمــات النمــو  يرتــأث
كثار الدقيق لنبات عــود اإل لىع

 الحلبــة
 بدء العمل بجمع العينات ودراسة تأثير المنظمات على عملية اإلكثار

تــأثري بعــض منظمات النمــو 
الــدقيق لنبــات  إلكثارعــل ا

 الزنجبيــل
 بدء العمل بجمع العينات ودراسة تأثير المنظمات على عملية اإلكثار

تطبيق منهاجية المدارس 
الحفظ  مشروع)المزرعية 
 (المستدام واالستخدام

 مناطق في محافظة ذمار 6تم التنفيذ في 

 التدريب
، والتقنيات الحيوية، وتبني التقنيات تنفيذ ثالث دورات تدريبية في مجال تحسين األصناف

 متدرب  ,,بمشاركة 

 عقد العديد من ورش العمل العملية واللقاءات  ورش العمل
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 :المتجددةالطبيعـــية  الموارد بحوث(1.2.6

 ملخص باألنشطة المنفذة في مجال تحليل البيانات والمؤشرات وإجراء المسوحات والدراسات البحثية( 24)جدول 

 اإلجراءات/ األنشطة المشروع

دراســـة تشـــخيص وتقيـــيم حالـــة 
، التربة)المـــوارد الطبيعيـــة 

، الميـــاه، األراضياســـتخدامات 
الحراجـــي  اتيالمنـــاخ، الغطـــاء النب

المتون، )مـــديريات  في (والرعـــوي
بمحافظـــة الجـــوف ( المطمة، الزاهـــر

 ارذمومحافظـــة 
عــن بعــد  االستشعارباســتخدام تقنيــات 

RS  ونظــم المعلومات الجغرافيةGIS، 

 دراسة تصنيف استخدامات األراضي

 الجوفعدد من مديريات  فيدراسة مسح وتصنيف الرتبة 

 الجوفلعدد من مديريات  والجوفيةالسطحية  لمائيةا الموارددراسة حالة 
 (مصادر المياه السطحية، المياه الجوفية)

الجوف  محافظةعدد من مديريات  فيوالرعوي  الحراجيدراسة الغطاء النباتي 

نوع  22جنس، كما تم جمع  46عائلة، و 21نوع نياتي تنتمي لـ  26تم حصر )

 (من النباتات

عدد من  في األرضية المواردإدارة  فيالتقليدية  واألعراف المعارفتوثيق 
 الجوفمديريات 

 األنشطة واألدوار للنوع االجتماعي في اإلنتاج الزراعي

 ظة ذمارمحاف فيالبحثية  األنشطة

تقييم التوسع العمراني على األراضي الزراعية في مدينة ذمار بإستخدام تقنية 

 GIS&RSاالستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية 
 الدواجن غير المخمر على األراضي الزراعيةدراسة تقييم استخدام سماد 

قاعدة ) GISبناء القاعدة الوطنية للتربة والمياه والمناخ والمختبرات والخرائط 

بيانات التربة، قاعدة البيانات الرقمية في قسم االستشعار عن بعد ونظم 
 (يةالمعلومات الجغرافية، قاعدة البيانات المناخية، قاعدة بيانات الموارد المائ

إنتاج أجهزة المقاييس المطرية المبتكرة في المركز وتوزيعها في النطاقات 
 المناخية المختلفة لرصد تسجيالتها

برنامج تنفيذ التجارب البحثية في مزارع المحطات البحثية لتحديد االحتياجات 
 المائية وجدولة مياه الري للمحاصيل السائدة في األقاليم البيئية لمحصول القمح

 .والمحاصيل السائدة في األقاليم البيئية المختلفة

 البناء المؤسسي والتنظيمي
االستمرار في تطوير آلية العمل في مختبر التربة والمياه والنبات واألسمدة 

 وإصالح األجهزة

 .تطوير وتحسين أداء تقنيات نظام المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

لألنشطة والبرامج المشاركة التنفيذية 
النوعية مع المشاريع الثنائية والجهات 

 ذات العالقة

التنسيق مع اللجنة الزراعية العليا لتنفيذ المسح الميداني لدراسة الموارد الطبيعية 
 المتجددة

 االستمرار في بناء وتصحيح قاعدة بيانات المركز

 المشاركة في مسح وإنتاج الخرائط 

 المشاركة في مسح النباتات الطبية والعطرية 

 عمل خرائط توزيع الثروة الحيوانية 

 .أنشطة أخرى عديدة

تحديث قواعد البيانات وجمع ونشر 
 المعلومات

 االستمرار في برنامج جمع وتحليل وتحديث البيانات المناخية 

  Dbaee4االستمرار في برنامج إدخال بيانات التربة في قاعدة بيانات 
 .أنشطة أخرى في هذا المجال

 توفير وتقديم الخدمات الفنية والعلمية

 المشاركة العلمية للكادر البحثي في المركز

 ادارة التدريب والتأهيل

 م2021البحثية للعام  والبرامجالعمل السنوية لمناقشة التقارير  أوراق
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  الزراعي واإلعالماالرشاد  (6

 اإلنتاجية الكفاءة ورفع الزراعية، العملية وتطوير لدعم وأساسيا   هاما   ركنا   الزراعي اإلرشاد لــ شك    
 تعزيز في يسهم كما اإلنتاج، كفاءة تحقيق إلى للوصول المزارعين وتوجيه الزراعية، للمنتجات واالقتصادية
 اإلنتاج في حديثة أساليب على تعتمد متطورة زراعة إلى الوصول خالل من التنمية عملية في مساهمتها

تنفيذ االنشطة  0202حيث تم خالل العام ، للزراعة الصالحة المساحات في والرأسي األفقي التوسع وتكفل

 :واالعالم الزراعي على النحو التالي التالية في مجال االرشاد الزراعي
 االنشطة المنفذة في مجال االرشاد واالعالم الزراعي( 21)جدول 

للعام األنشط المخطط لها 
 م2221

المحافظات 
 المستهدفة

 مالحظات جهة التمويل م2221المنفذ خالل العام 

حملة إرشادية وإعالمية 
لتحسين جودة منتج 

 الرمان والتفاح
 صعدة

تم تنفيذ الحملة لفترة شهر بحزمة 
من المعينات االرشادية والبرامج 

اإلعالمية المرئية المسموعة 
 والمقروءة

  وقاية النبات -ارشاد التوعية 

الحملة التوعوية 
االرشادية لمكافحة ذبح 
اناث وصغار الثروة 

 الحيوانية

جميع محافظات 
 الجمهورية

تم التنفيذ بمشاركة اللجنة 
الزراعية العيا ومنظمات المجتمع 

المدني بحزمة من المعينات 
االرشادية والبرامج اإلعالمية 
 المرئية المسموعة والمقروءة

وقاية  -الحيوانية الصحة 
صندوق تشجيع  -النبات 

 اإلنتاج الزراعي والسمكي

 

برنامج اإلدارة المتكاملة 
 ةميللبيوت المح

 عمران إب،
لقاءات واجتماعات ميدانية مع 

برامج االعالمية المرئية 
 المسموعة

صندوق تشجيع اإلنتاج 
 الزراعي والسمكي

 

برنامج تحسين زراعة 
 وإنتاج محصول البن

 إب، صعدة،
 ريمة المحويت،

لقاءات واجتماعات ميدانية مع 
برامج االعالمية المرئية 

 المسموعة

صندوق تشجيع اإلنتاج 
 الزراعي والسمكي

 

برنامج تعزيز إنتاجية 
محاصيل الحبوب لصغار 

المزارعين برنامج 
 تحسين إنتاج الحبوب

 عمران، صنعاء،
 ذمار

لقاءات واجتماعات ميدانية مع 
ة المرئية برامج االعالمي

 المسموعة

صندوق تشجيع اإلنتاج 
 الزراعي والسمكي

 

الحملة الوطنية التوعوية 
لبيع وشراء المحاصيل 
الزراعية بالوزن كيلو 

 طن/جرام

جميع محافظات 
 الجمهورية

 أشهرتم تنفيذ الحملة لفترة ثالثة 
بحزمة من المعينات االرشادية 

والبرامج اإلعالمية المرئية 
 المسموعة والمقروءة

وقاية النبات  -ارشاد التوعية 
 التسويق الزراعي -

 

البرنامج التلفزيوني 
 المرشد الزراعي

 المستهدفين
حلقة ارشادية اذيعت عبر  30

 قناة اليمن الفضائية
  دون خطة تمويل

البرنامج التلفزيوني 
 االقتصاد والريف

 المستهدفين
حلقة ارشادية اذيعت عبر  30

 قناة اليمن الفضائية
  دون خطة تمويل

انتاج أفالم وثائقية 
  زراعية

 أفالم 8
  دون خطة تمويل

البرنامج االرشادي 
اإللكتروني تنفيذ تطبيق 

 المرشد الزراعي

المستهدفين في 
 جميع الجمهورية

اصدار التطبيق وتحميلة على 
تدشين التطبيق  بالي،جوجل 
حزمة من األنشطة  رسميا،

 اإلعالمية المرئية والمسموعة

  وقاية النبات -ارشاد وتوعية 

برنامج الحقول واألنشطة 
 االرشادية

 حافظاتم 8
خالل الموسم الزراعي  التنفيذ

 م2022

صندوق تشجيع اإلنتاج 
 الزراعي والسمكي

 إطارفي 
 نفيذالت
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 :يالتسويق الزراع (3

 الزراعية، كما ان من مهامه تقديم واالسواق المزارعين بين الوصل همزة يعتبر التسويق الزراعي    

الزراعية في  واالسواق المزارعين كل من الى اليمنية الزراعية السوقية والبيانات المعلومات وتوصيل

و  الزراعية السوق وتنظيم الزراعية المنتجات تسويقويهدف التسويق الزراعي الى  ،عموم المحافظات

 حقوق الساعة وذلك لحفظ مدار على الزراعية البيانات ودوليا وتوفير داخليا الزراعية المنتجات تسويق

 :تم تنفيذ عدد من األنشطة على النحو التالي 0202اليمني، وخالل العام  المزارع

 

 المنتجات الزراعية والتسويق المحلي في المحافظات تنفيذ الئحة االشتراطات لتصدير واستيراد.  
 لمحصول الرمان في محافظة صعدة  حيث تم تدريب  ورش تدريبية للمصدرين والمرشدين اقامة

 .زراعي مصدر ومرشد ومسوق 22عدد 

  موافقة للمنتجات النباتية( 26,)موافقة للمنتجات الحيوانية وعدد (0,4)تم اصدار عدد. 
  دليل المصدرين للمنتجات الزراعيةاعداد كتيب.   
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 وصيانة الودياننشآت الري م (1

 ملخص لألعمال المنجزة لإلدارة العامة لمنشآت الري واإلدارة العامة للوديان( 26)جدول 

 المجال م
عدد 

 الدراسات
 المحافظات المشاريع/ اإلجراءات

1 
المتكاملة اعداد الدراسات والتصاميم 

 للسدود المائية
8 

مديرية الحشوة،  -العضلة  –سد المصيين 
مديرية كتاف،  –بني هويدي  –سد الرحبة 

مديرية الصفراء، سد  –موقع سد عكوان 
 –مديرية الصفراء، سد اللجم  –الدحل 

مديرية سحار، زيارة  –عزلة ولد مسعود 
 –مديرية سحار، سد الوقر  –سد عويره 

 مديرية الصفراء

 صعدة

2 
تجهيز / اعداد المعالجات الفنية الكاملة

 األعمال االستكمالية للمشاريع المائية
5 

مديرية الصفراء، سد شعب  -سد كنى 
مديرية مجز، زيارة، سد  –الحماطي 

مديرية سحار، سد  –اللصم آل سباع 
 الكتبة مديرية الرضمة، سد باجر السوادية

 صعده، إب،
 البيضاء

3 
اعداد الدراسات والتصاميم المتكاملة 

 لقنوات الري السيلي
10 

اعداد الدراسات والتصاميم ألكثر من عشر 
قنوات ري سيلي والبدء بتنفيذ قناة جربان 

وفق المساهمة المجتمعية وتنفيذها ووصول 
وتوزيع اسمدة % 30نسبة االنجاز الى 

 وبذور بالتنسي مع قطاع االنتاج

 شبوة

 2 الدراسات المائيةمراجعة  4

مراجعة الدراسات المقدمة حول اعمال 
حماية لألراضي الزراعية وجسر للمشاة 
في مديرية النادرة، مراجعة الدراسات 

والتصاميم المعدة وتنفيذ الدراسة 
الجيولوجية واعادة التصاميم لمشروع بيت 

 كليب مديرية خمر

 إب، عمران

 5 تحديد مواقع سدود مائية 5
 سدود تخزينية 5مواقع تحديد 

وجاري استكمال الدراسات والتصاميم لهذه 
 المشاريع

 المحويت

6 
تحديد األوليات المطلوبة من المشاريع 

 الزراعية
2 

النزول الميداني الى المديريات المحررة 
مديرية الجوبة وحريب بيحان تحديد 

االولويات المطلوبة من المشاريع الزراعية 
 في المحافظة

االراضي الزراعية المستهدفة وتحديد 
وزيارة عدد من المواقع الصالحة إلقامة 

سدود واعداد الدراسة والتصاميم لموقع سد 
 برابر

 مأرب

7 
حل االشكاالت القائمة أثناء تنفيذ 

 المشاريع المائية
1 

النزول الميداني لحل االشكال القائم في سد 
 حجاج الخيري

 الضالع

8 
اعداد دراسات الستصالح األراضي 

 الزراعية 
1 

النزول المشترك مع قطاعات الوزارة 
لتنفيذ توجيهات السيد قائد الثورة في 

 ألف هكتار 50استصالح وزراعة 
 الجوف

 1 المشاركة في اعادة دراسة وثيقة مشاريع 9
مشروع حوض صنعاء المرحلة الثانية 

 الممول من الفاو
 صنعاء
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 :الوطني للري البرنامج  (9

البرنامج الوطني للري برنامج متكامل يقوم بتنفيذ انشطته في مختلف المحافظات واالحواض المائية في 

كل قعة في اعمال الري عبر الوحدات الحقلية الوأعمل البرنامج على تنفيذ يحيث  الجمهورية اليمنية،

في كل حوض من  ةثالث وحدات حقلية تنفيذي( 2)لى إوحدة حقلية تنفيذية باإلضافة ( 22)وبعدد  المحافظات

 .عمران وذمار االحواض صنعاء،

لى تنفيذ خطط وسياسات الري الوطنية من المياه الجوفية والسطحية وتطويرها للحصول إويهدف البرنامج 

ومستدامة من خالل زيادة الدخل للمزارعين وتحسين مستوى المعيشة  ةعلى زراعة مروية فاعلة اقتصادي

وجودة الموارد المائية من خالل إدارة مساقط  ةلى  تعزيز استدامإباإلضافة  ،المياهة استخدام ءكفا بزيادة

المائية، فضال عن رفع مستوى الوعي المائي لمستخدمي المياه وتحفيز المزارعين في المشاركة المجتمعية 

في اإلدارة المتكاملة للمياه للحفاظ على المياه وترشيد استخدامها  المياهومجموعات مستخدمي  تعبر جمعيا

 :وضمن مهام البرنامج الوطني للري تم تنفيذ األنشطة التالية .في القطاع الزراعي

 (:الري الحديث، نقل المياه)الري  أنظمة( 9.1

 ملخص يوضح اإلنجاز ألنظمة الري ( 23)جدول 

 الرينظام  الحوض/ الوحدة الحقلية  م
مخطط اجمالي ال

م 2221 في العام
 (هكتار)

المنفذ الفعلي 
  في العام
م 2221

 (هكتار)

نسبة 
االنجاز 

)%( 

 وحدة حوض صنعاء 1
 16.20 58.25 16.33 ري حديث

 3.08 15 061.52 نقل مياه

 وحدة حوض ذمار 2
 13.13 5 00.22 ري حديث

 01.60 86 228.52 نقل مياه

 الشماليةالوحدة الحقلية  3
 031.22 08 10.22 ري حديث

 0 0 126.63 نقل مياه

 حجة الوحدة الحقلية  4
 50.0 23 35 ري حديث

 100 نقل مياه
  

 االجمالي
 75.32 125.25 166.28 ري حديث

 11.31 121 892.68 نقل مياه

 23.59 226.25 958.96 االجمالي الكلي
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 ملخص يوضح تفاصيل عدد المستفيدين من أنظمة الري ( 23)جدول 

 نظام الري الحوض/ الوحدة الحقلية  م

المخطط اجمالي 

م 2021 في العام

 (مستفيد)

المنفذ الفعلي 

  في العام

م 2021

 (مستفيد)

نسبة 

االنجاز 

)%( 

 وحدة حوض صنعاء 1

 14 001 0.1 ري حديث

 6 62 21222 نقل مياه

 وحدة حوض ذمار 2

 ,2 .2 220 حديثري 

 22 021 402 نقل مياه

 الوحدة الحقلية الشمالية 3

 262 262 60 ري حديث

 2-  62, نقل مياه

 حجةالوحدة الحقلية  4
 292, 0. 212 ري حديث

 222 نقل مياه
  

 االجمالي

 31.41 411.2 643 ري حديث

 10.11 231 2160 نقل مياه

 23.12 363.2 3203 االجمالي الكلي

 

 ملخص يوضح تفاصيل الوفر المائي ( 21)جدول 

 نظام الري الحوض/ الوحدة الحقلية  م

المخطط اجمالي 

م 2221 في العام

 (3م)

المنفذ الفعلي 

في العام 

 (3م)م 2221

نسبة 

االنجاز 

)%( 

 وحدة حوض صنعاء 1
 16.20 262,125 030,280 ري حديث

 3.08 22,500 551,280 نقل مياه

 ذماروحدة حوض  2
 13.13 22,500 152,630 ري حديث

 01.60 122,000 032,180 نقل مياه

 الوحدة الحقلية الشمالية 3
 031.22 111,000 32,130 ري حديث

 0.00-  223,260 نقل مياه
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 حجةالوحدة الحقلية  4
 50.0 108000 202500 ري حديث

 150000 نقل مياه
  

 االجمالي
 75.32 563,625 748,260 ري حديث

 11.31 1510522 1,339,020 نقل مياه

 34.26 715,125 2,087,280 االجمالي الكلي

  

 (المكون الثالث)( وحدة خدمات إرشاد الري)الدعم المؤسسي ( 29.

  روضة من رياض الشهداء( 4)اعداد الدراسات والتصاميم لعدد. 

 الممول من ( المرحلة الثانية) المشاركة في اعداد خطة مشروع المركزية إدارة مياه حوض صنعاء
 (.FAO)الهولنديين والمنفذ عبر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
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 :الري المزرعي (10

إعطاء قضية المياه مزيدا من االهتمام ، كما ان الحل لمراقبة التقلبات المناخية يالمحطات المناخية ه   

الري وترشيد استخدامات المياه هي من اولويات وزارة الزراعة خاصة في جوانب حصاد المياه وإرشاد 

والري وتقوم الوزارة بنشر محطات مراقبة المناخ في مختلف المحافظات كوسيلة لمساعدة المزارعين 

لرصد التغيرات المناخية، ونفذت الوزارة عدد من المحطات المناخية كما اعادت تأهيل اخرى وكما هو 

 :موضح بالتالي

 :الل مهام اإلدارة العامة للري المزرعي قامت اإلدارة بتنفيذ باألنشطة التاليةن خوم

 :الدراسات الفنية( 110.

 ملخص لألنشطة المنفذة في مجال الدراسات الفنية ( 29)جدول 

 الجهات المستفيدة العدد النشاط المنفذ م

2 
دراسة فنية إلدخال منظومة 
 طاقة شمسية مع شبكة ري

2 
منطقة الخلفة ـ  ذمار/ م الحداء. ممنطقة الزوري 

خدير  .مـ  الحديدة .م هبيت الفقي .م النهاري ع –
 .تعز. م –

 رياض شهداء في أمانة العاصمة , دراسة شبكات ري 0

 :اإلنذار المبكر( 210.

 ملخص لألنشطة المنفذة في مجال اإلنذار المبكر ( 30)جدول 

 الجهات المستفيدة العدد النشاط المنفذ م

1 
إعادة تركيب ونقل وصيانة 

وتشغيل وبرمجة محطات 
 مناخية أتوماتيكية

, 
 (.اب، المحويت، صنعاء)في محافظات  
 

2 
جمع البيانات من المحطات 

 والمطرية ةالمناخي
 في جميع المحطات  

 .في قاعدة البيانات في اإلدارة 2 تحليل البيانات وتخزينها  3

 2 النشراتإصدار  4

نشرة تنبيهية يومية يتم نشرها عبر وسائل  242

التواصل االجتماعي وكذلك ارسالها للجمعيات 
 .الزراعية والمهتمين

نشره إحصائية ونشرها ضمن نشرة اإلدارة  20

 . العامة لإلحصاء الشهرية

نشرة تحليلية لعناصر المناخ المسجلة  20

بواسطة المحطات المناخية األتوماتيكية 
 .والمطرية

 شارع بغداد بأمانة العاصمة 2 تركيب محطة مطرية يدوية 1
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 البرامج الزراعية: ثانيا

 :برنامج البن (1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 وتحفيز المزارعين على استبدال شجرة القات بالبن، زراعته في التوسع لعملية كبيرة أهمية وزارةال أولت
 :تم تنفيذ العديد من االنشطة كالتالي 0202العام  خاللو

 :شتالت البن انتاج (1.1
 رافدا من يعد الذي المحصول لهذا عالي انتاج الى والوصول البن مزارعي دخل تحسين بهدف     

قامت الوزارة بالتخطيط والتنفيذ لبرنامج اكثار  عالية عالمية سمعة من به يتميز ولما الوطني لالقتصاد
، في المشاتل التابعة للوزارة في محافظات (شتلة 212221222)مليون شتلة بن 

التي تشتهر محافظات الزارعي البن في توزيعها على مل  وذلك، (ةصنعاء،عمران،اب،ذمار،المحويت،حج)
 :وذلك على النحو التاليبن ( شتلة 121222,)وقد استطاعت الوزارة انتاج ما يقرب من  ته،بزراع

 في مختلف مشاتل الوزارة المنتجةيوضح كمية الشتالت ( 31)جدول 
 المحافظات المستهدفة عدد الشتالت الجهة المنفذة م

 ذمار –الضالع  –تعز  –إب  221222, إب. مكتب الزراعة م 2

 صنعاء. بعض مديريات م 2,222 22منظمة يمن  0

 صنعاء. بعض مديريات م 02222 مكتب صنعاء 2

 محافظة صعدة 222, مكتب رفع مستوى المزارعين 6

  140,300 االجمالي

 :المنفذة األنشطة األخرى1.2

  م بشأن تصدير وتنظيم البن اليمني0202لسنة ( 42)رقم متابعة تنفيذ القرار الوزاري. 

 متابعة تنفيذ مشاريع حصاد مياه االمطار في مناطق زراعة البن. 

  مجففة  06مزارع في كل من القفر العدين المخادر وتم توزيع مجففات حديثة بعدد 14تدريب

 .مجففات لكل مديرية 2وبواقع 

 عامة لتنمية البن  و قطاع الري واستصالح االراضي التوقيع على محضر بين كل من االدارة ال

ومندوب عن صندوق تشجيع االنتاج الزراعي والسمكي ومكتب الزراعة والري محافظة 

كيس اسمنت  ,24,بمادة االسمنت في شرقي حراز وبكمية  نصنعاء لتزويد المزارعي

كيس اسمنت  6122,ية جمعيات زراعية فيها بكم .ومديريتي الحيمة الداخلية والخارجية لعدد 

 .لتنفيذ برك حصاد مياه االمطار

 لصغار ميسرة قروض تقديم 
 .المزارعين

 الخاص القطاع مع التنسيق 
 إلنشاء المستفيدين والمزارعين

  مياه حصاد خزانات
 لنشر الزراعي اإلرشاد دور تفعيل 

 في يسهم بما أوساط في الوعي
  .المزارعين دخل مصدر تحسين
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 دورًا الزراعـي  القطاع يلعب"  
 التنميــــــــة فــــــــي رئيســــــــيًا
 مـن  بـ   يسـاهم  لما االقتصادية

ــداد ــكان إمــــ ــذا  الســــ  بالغــــ
 والمــواد الزراعيــة والمنتجــات

ــام ــة الخــ ــد الالزمــ ــن للعديــ  مــ
  .الصناعات

ــى ــان اعتبـــار وعلـ  القطـــاع بـ
 األساســي القطــاع هــو الزراعــي
ــذي ــ ثر الـــ ــات اليتـــ  بالتقلبـــ

 هـــو كمـــا الخارجيـــة والعوامـــ 
 القطاعـــات  فـــي  الحـــا   عليـــة

ــادية ــ ن   االقتصـــ ــرإن  فـــ األخـــ
االهتمــــام بالقطــــاع الزراعــــي 
يعتبـــــر مســـــةولية وطنيـــــة 
ــة   تســــــتدعي تاــــــافر كافــــ
المعنيـــين لبـــذ  المزيـــد مـــن 
ــو    الجهــود لتحقيــق معــدالت نم

و  الـــى االكتفـــا  لوصـــلافضـــ  

 "من الغذا الذاتي 


