
               

والري الزراعة وزارة                 

والتقييم والمتابعة للتخطيط العامة االدارة        

.خزانات (10)متابعة إقامة خزانات حصاد األمطار عدد
خزانات مموله من مشروع األشغال  (4)تم تنفيذ عدد

العامة بحسب ما تم رفعه من الوزارة للمشروع 

والمتابعة ال تزال مستمرة الستكمال تنفيذ بقية 

.الخزانات

40%

 20متابعة ادخال شبكة ري لصغار المزارعين لتغطية 

هكتار

 هكتار في منطقة مناخه محافظة 8تم تنفيذ عدد 

 8 هكتار في منطقة يافع محافظة لحج و8صنعاء و

هكتار قيد التنفيذ في محافظة الضالع

75%

توزيع شتالت بن عبر مكاتب الزراعة في المحافظات  

 الف شتلة150عدد
  الف شتلة في المحافظات 130تم توزيع كمية 

.المالئمة وال يزال التوزيع مستمر
87%

تدشين زراعة البن في محافظتي إب وصنعاء وتوزيع عدد 

%100تم التدشين والتوزيع ألف شتلة للمزارعين خدمات10

متابعة إعادة تأهيل حقول البن القائمة بإحالل اشجار جديدة 

 هكتار5محل االشجار المعمرة لمساحة 
الف شتلة بن في  (10)تم تنفيذ برنامج تدشين زراعة 

. هكتار4إب لمساحة – المحافظات صنعاء 
75%

صفر.ال تزال المتابعة مستمرة للحصول على تمويل مشاتل  صغيرة في المناطق النائية4إقامة عدد 

صفرال تزال المتابعة مستمرة للحصول على تمويل دورات تدريبيه متنوعه4تنفيذ عدد 

تم عقد عدة جلسات بين الوزارة وصندوق الفرص ..اعداد مواصفات فنية وطنية بالبن اليمني

والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس على أن يتم 

ونظراً للظروف الحالية .التمويل من صندوق الفرص 

.لم  نتمكن من استمرار التنفيذ 

10%

المتابعة ال تزال مستمرة للحصول على المستلزمات .توفير مستلزمات لمشاتل القطاع العام

من الصندوق
40%

متابعة التعميم الخاص بمسح المساحات المزروعة بأشجار 

.البن

تم إصدار التعميم وتوزيعه على مكاتب الزراعة على 

.المحافظات المستهدفة
20%

تم اعداد المقترح وتمت الموافقه عليه من قبل وكيل .اإلعداد والترتيب لليوم الوطني للبن اليمني

.قطاع اإلنتاج الزراعي
20%

%20.تم إعداد البرنامج للعام القادمالف شتلة بن (50)اعداد برنامج تدشين زراعة 

تم استقبال العديد من طلبات المزارعين حيث تم استقبال طلبات مزارعي البن وتزويدهم بالمعلومات

%100.توفير المعلومات الالزمه خالل هذا العام

-2016توفير مستلزمات المشاتل للقطاع العام للموسم 

م2020

تم اعداد الطلب وإرساله إلى صندوق التشجيع 

الزراعي والمتابعة مستمرة
50%

 طن 13 توزيع إلى باألضافة قمح طن 40 توزيع متابعة

رفيعة ذرة

.  ثال-  ريدة-  القفلة-  العشة مديريات على التوزيع تم

والزراعة األغذية منظمة من مقدمة  
100%

االدارة العامة 

لالنتاج النباتي

 م2016 لعام والري الزراعة لوزارة الحكومي السنوي االداء تقرير

الجهة المنفذةنسبة االنجازاالجراءات المنفذه  خالل العاماالجراءات المقترحة خالل العام
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%100سجل 22 لعدد المحافظات من لعدد التوزيع تممشتل 22 لعدد المشتلي السجل توزيع

  الشتالت إلنتاج متخصصة   وحدة 5 انشاء في التوسع

المالئمة المحافظات في

يتم لم
0%

 تم تنفيذ أعمال إعادة تأهيل المشتل بتمويل من إعادة تأهيل مشتل بئر القحوم

.الصليب األحمر الدولي
100%

توزيع شتالت الفاكهة والزينة المتنوعة والزيتون 

 الف شتله208لعدد

 الف شتلة 10 الف شتلة فاكهة و55تم متابعة توزيع 

زينه
40%

تم اعادة انزال اعالن المناقصة لمشاتل حجه ، تأهيل المشاتل الممولة من المعونة اليابانية

صنعاء ، المحويت ، حضرموت، تعز
مستمر

يتم متابعة انزال اإلعالنات للمناقصة والممولة من  مشاتل في محافظة اب10متابعة انشاء 

.صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي
مستمر

تم اعداد تعميم وإرساله لجميع المحافظات عن توفر نشر تقنية الزراعة المحمية

تمويل بقروض ميسره عبر بنك التسليف الزراعي 

لهذا النشاط للمزارعين حيث تم رصد وتخصيص 

مبلغ مليار وخمسون مليون لاير لتمويل إقامة البيوت 

المحمية في مختلف المحافظات بحسب ما ورد من 

.بنك التسليف التعاوني الزراعي

60%

 فسيلة نخيل 10,000متابعة دعم زراعة النخيل وادخال 

.مكاثرة باألنسجة مع شبكات الري

تم تقديم طلب بمستلزمات اإلنتاج لصندوق تشجيع 

 الف شتلة ولم 10اإلنتاج الزراعي ومنها دعم ادخال 

.يتم البت فيها إلى اآلن

مستمر

متابعة البحوث إلدخال اصناف جديده من الفاكهة ذات 

.اإلنتاجية العالية

تم زيارة المحطة الشمالية للبحوث واتضح ان هناك 

أصناف جديده من التفاح النكتارين والخوخ ولم يتم 

.نشرها بعد نتيجة لظروفهم المالية
مستمر

 من والمقدمة للمشاتل األنتاج مستلزمات صرف تمللمشاتل األنتاج مستلزمات صرف

.األحمر الصليب
100%

 شتلة زيتون على محافظات 198تم التوزيع لعدد. الف عقلة  زيتون مجذرة20متابعة توزيع 

.إب– صعده - صنعاء
90%

اعداد البيئة المناسبة والصوب البالستيكية لعملية اكثار 

صنعاء ، )العقل التي تم جمعها للزيتون من محافظة 

. عقلة35,000عدد (األمانة ، ذمار ، إب

(بئر القحوم)مشتل الزيتون 

100%

 35,000تعبئة اكياس الشتالت ورصها في المراقد لعدد 

.عقلة بمخلوط التربة وغرس العقل فيها

(بئر القحوم)مشتل الزيتون 
100%

 طن وكذلك 164تم توزيع بذور القمح المحسن بواقع 

. طن لمحافظة عمران13توزيع بذور ذره رفيعة بواقع 

 طن 13 طن بذور قمح 164تمت المتابعة لتوزيع 

%100.بذور ذره رفيعة للمحافظة المستهدفة

 طن بذور رفيعة 30تم مراسلة الفاو بغرض توفير  طن ذرة رفيعة لمحافظة صعده30متابعة توفير 

لمحافظة صعده بمتابعة من اإلدارة العامة لإلنتاج 

.النباتي وبتمويل من الفاو عبر مكتب الزراعة والري
100%

 طن بذور قمح 145تم مراسلة الفاو لغرض توفير  طن بذور قمح محسن لمحافظة الجوف145طلب توفير 

مستمرة.محسن لمحافظة الجوف والمتابعة مستمرة عبر الفاو

االدارة العامة 

لالنتاج النباتي

2



المتابعة لعملية تسجيل ثالثة أصناف من القمح متابعة اعتماد وتسجيل اصناف قمح محسنة جديده

عبر مؤسسة اكثار البذور ومتابعة  (3،2،1إكثار)

.اإلدارة العامة لإلنتاج النباتي
مستمر

حصر الجمعيات التعاونية على مستوى  الجمهورية حسب 

تم حصر الجمعيات التعاونية على مستوى الجمهورية .التخصص

جمعية ما بين  (939)حيث بلغ عدد تلك الجمعيات 

وبحسب – إنتاجية متعدده األغراض ومتخصصة 

كشف الحصر المرفق صورة منه الصادر عن وزارة 

.الشئون اإلجتماعية والعمل

مستمر

 لمحافظة محسنة رفيعة ذرة بذور طن 14 توفير متابعة

لحج

 الفاو ) والزراعة األغذية منظمة من بتمويل التنفيذ تم

)
100%

متابعة انجاز التقرير القطري الثالث للموارد الوراثية 

النباتية

المتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العالقه النجاز 

التقرير القطري الثالث للموارد الوراثيه النباتية 

..لألغذية والزراعة 

مستمر

 طن قمح لمحافظتي 100مراسلة الفاو بخصوص استيراد 

الجوف ومأرب

تم مراسلة منظمة األغذية والزراعة بهذا الخصوص 

مستمر..عبر اإلدارة العامة لإلنتاج النباتي

 طن ذره رفيعه صنف سريحي 15متابعة شراء 

عمران– لمحافظتي صنعاء 

تم مراسلة منظمة األغذية والزراعة بهذا الخصوص 

مستمر.ليتم توفيرها عبر المؤسسة العامه إلكثار البذور

%100مكاتب الزراعة+ اإلنتاج النباتي . طن قمح لمحافظة الجوف25متابعة شراء 

مستمرالزراعي التعاوني التسليف لبنك مذكرة عمل تمللمزارعين المدعومة القطن بدور توفير متابعة

%0يتم لمالقطن أفات لمكافحة الوطنية الحملة تنفيد

تهامه، )توفير بذور محسنة للقطن في المناطق المستهدفه 

مستمرالتواصل مستمر بهذا الخصوص(لحج ، أبين

البحث عن مبالغ ماليه كأجور نقل وتوصيل كمية من 
كجم لصنف متوسط التيله من 250البذور المعتمدة 

محافظة  أبين إلى محافظة صنعاء بما فيها قيمة البذور 

مستمرما زال البحث مستمر

نقل المياه  )تحديث وتحسين أنظمة الري من المياه الجوفية 

 200لمساحة    (بولي اثيلين- بواسطة انابيب بالستيكية 

 ألف 300 شخص والوفر المائي 800يستفيذ منها .هكتار

متر مكعب

 هكتار تحت وحدة المياة الجوفية 173تنفيذ مساحة 

لتحسين وتحديث الري من المياة الجوفية في 

ذمار - عمران - صنعاء  )األحواض المائية الحرجة 

وهي عبارة عن نقل مياة (

87%

ري )تحديث وتحسين أنظمة الري من المياه الجوفية 

يستفيد منها . هكتار400حديث فقاعي وتنقيط  لمساحة 

. متر مكعب1400000 شخص والوفر المائي 2450
%0لم يتم لعدم  توفر مواد الري

 مضخة افقية  لمزارع الري الحديث لتغطية 126تركيب 

. شخص 3320يستفيد منها . هكتار830
 مضخة أفقية لمزارع الري الحديث أستفاذ 33تركيب 

 مزارع219منها 
26%

عدد المزارعين المستفيدين المباشرين من أنظمة الري 

%3 مستفيذ333.مستفيد (1226)المحسن 

االدارة العامة 

لالنتاج النباتي

البرنامج الوطني 

NIPللـــــري
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من اعادة تاهيل الحاجز التحويلي  (%73)استكمال تنفيد 

%0تم التعليق من قبل البنك الدولي بسبب األحداث.لسد حناد المجموعة االولى في وادي احور محافظة ابين

من اعادة تاهيل القناة اليسرى لسد  (%95)استكمال تنفيد 

حناد واالعمال المصاحبة لها المجموعة الثانية  في وادي 

..احور محافظة ابين
مستمرتم التعليق من قبل البنك الدولي بسبب األحداث

+ مبنى الوحدة الحقلية احور  )استكمال تنفيد االعمال  

اعادة تأهيل قناة سد فؤاد الرئيسية + مجلس الري  احور 

المجموعة االولى  (P1 , P13انشاء نواظم لقناة فؤاد + 

.في وادي احور محافظة ابين 

مستمرتم التعليق من قبل البنك الدولي بسبب األحداث

اعادة تاهيل  القناة اليمنى  لسد  )استكمال تنفيد االعمال  

اعادة تاهيل  القناة اليمنى  لسد فؤاد بناء القناة + حناد  

المجموعة الثانية في وادي احور  (P8الفرعية لسد فؤاد 

.محافظة ابين 

مستمرتم التعليق من قبل البنك الدولي بسبب األحداث

 خزان مياه على مستوى المزرعة 166تنفيذ عدد 

للمزارعين المستفيدين من المضخات االفقية عدد 

. هكتار830 شخص وتغطي مساحة 3320المستفيذين 

%44 مزارع114 خزان أستفاذ منها 73تم تنفيذ عدد 

اإلشراف على تنفيذ أعمال السد التحويلي حناد 

%0تم التعليق من قبل البنك الدولي بسبب األحداثCS/IRR/WSSP/11/03للمجموعتين األولى والثانية 

شبوه   /اإلشراف على تنفيد سد ام قيد بوادي خوره م

65/CS/ IRR/WSSP/12مستمرتم التعليق من قبل البنك الدولي بسبب األحداث

من  منشاة الري السيلي ام القيد  (%10)استكمال تنفيد 

مستمرتم التعليق من قبل البنك الدولي بسبب األحداث.بوادي خورة محافظة شبوه

تأسيس مجاميع مستخدمي المياه في مناطق تدخل البرنامج 

 مجموعة مستخدمي مياه120عدد 
%0لم يتم

%0لم يتم التنفيذ بسسب الظروف التي تمر بها البالد يوم حقلي150لعدد  (األيام الحقلية)تدريب المزارعين 

ورشة عمل للمزارعين (50) تنفيذه عدد 
%0لم يتم التنفيذ بسسب الظروف التي تمر بها البالد

التوعية اإلعالمية
%0لم يتم التنفيذ بسسب الظروف التي تمر بها البالد

 ألف شتلة حراجية ورعوية10متابعة  بذر مايقارب من 
 10تم تنفيذ ومتابعة وإألشراف على بذر مايقارب من 

ألف شتلة حراجية ورعوية
100%

ترميم المكاتب واعادة بناء سور االدارة من الناحية 

الجنوبيةمن أهم االجراءات متابعة ترميم المخزن 

والمكاتب التي تحتاج الى ترميم مع بناء مخزن جديديتسع 

لجميع محتويات االدارة بمافيها المكاتب المخزنة بالقطاع 

.حاليا

اعداد جداول الكميات والتواصل مع صندوق التشجيع 

الزراعي والسمكي للتمويل
50%

البرنامج الوطني 

NIPللـــــري

االدارة العامة 

للغابات 

والمراعي 

ومكافحة التصحر
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التدريب واإلرشاد ورشة عمل حول اهمية الحد من 

التحطيب الجائر الناتج عن مضاعفات الوضع الراهن 

على الغطاء النباتي اعداد ملصقات للتوعية بمخاطر 

التحطيب الجائر واستخدام الغطاء النباتي عمل منشورات 

وملصقات حول هذا الجانب وتوعية المراءة الريفية حول 

اضرار التحطيب مما  ينشر الوعي عند المراءة من اجل 

الحفاظ على االشجار وخاصة على  المستوى الريفي او 

رفع كفاءة الكادر من خالل التدريب .على مستوى المدينة

والمشاركة في الفعاليات المختلفة محليا واقليميا ودوليا من 

خالل التواصل مع الجهات ذات العالقة لتمويل تدريب 

الكادر ودعمهم للمشاركة في الفعاليات الخارجية التي 

تتطلب نفقات عالية

صفرلم يتم التنفيذ

الحصر والتصنيف للموارد الطبيعية وتوثيق الحالة 

الراهنة وجمع البيانات والمعلومات  بمشاركة السكان من 

خالل الزيارات ميدانية لمختلف محافظات الجمهورية 

واالقاليم المناخية المختلفة مع اصطحاب كادر اعالمي 

للقيام بعملية التوثيث التصويري وتجهيز افالم وثائقية 

.للمساعدة في الحصول على تمويل من الجهات المانحة

%0لم يتم تنفيذ النشاط لعدم توفر الميزانية ووسائل النقل

تعزيز البناء المؤسسي لتفعيل دور االدارة في تنفيذ مهامها 

مع خالل العمل مع الجهات المختصة لسن قانون الغابات 

الزالة التدخالت بين الجهات المختلفة العاملة في مجال 

.الموارد الطبيعية 

 تم التواصل مع المختصيين في وزارة المياه والبيئة 

وهيئة حماية البيئة وعقدت عدة لقاءات للتنسيق 

%80واالتفاق على ضرورة العمل المشترك

التوسع في عملية التشجير والحد من تدهور  االراضي 

 UNEPومكافحة  التصحر من خالل التنسيق مع منظمة 

مسح .لتمويل تحديث الخطة  الوطنية لمكافحة التصحر

– الساحلي  )ميداني لألقاليم الجغرافية المختلفة 

تحليل المعلومات والبيانات  (الجبلي – الصحرواي 

الحديثة التي تم جمعها من المواقع انشاء موقع رائد 

لتثبيت الكثبان الرملية في لحج تنظيم فعاليات اليوم 

. مارس21العالمي للتشجير 

تمت عمل ثالث زيارات الختيار مواقع رائدة 

للتشجير باشجار السدر ، وكانت المواقع في  وعالن 

كما تم اعداد .وبالد الروس وعتمه ووصاب السافل

وثيقة البرنامج الوطني للتشجير باشجار السدر وتمت 

مناقشته مع القائم بأعمال وزير الزراعة والري في 

.حينه

70%

تم إعداد وثيقة مشروع النخطيط االستراتيجي 

للتشجير الحراجي الرعوي في الجمهورية اليمنية 

بالمشاركة الشعبية وتقديمها رسميا من قبل قيادة 

م 2016 أكتوبر 3 في faoالوزارة الى منظمة ال 

وقد باشر مكتب ، وطلب المهام من اي جهة مانحة 

الممثل المقيم للمنظمة في صنعاء في اتخاذ عدد من 

االجراءات بهذا الخصوص واالدارة العامة للغابات 

.مستمرة في المتابعة لدى هذه الجهة 

100%

االدارة العامة 

للغابات 

والمراعي 

ومكافحة التصحر
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 شتلة من شتالت السدر واعادة تأهيل المشاتل 100انتاج 

في المحافظات باالضافة الى تأهيل المشتل المركزي 

لالدارة في بئر القحوم

توفير مياه الري من خالل المضخة التي تعمل بالطافة 

 كجم من البذور النتاج شتالت 15الشمسية وتجميع 

السدر وتم انتاج عشرون الفا في مشتل  بئر القحوم 

كما تم . واعادة تنظيم المشتل والشتالت التي بداخله

عمل ثالث  زيارات ميدانية للمششاتل الحراجية في 

محافظة ذمار وصنعاء للتنسيق في البدء في انتاج 

.شتالت السدر

60%

 و هكتار 1000 لمساحة حديثة ري شبكات تركيب

هكتار 3800 لمساحة مياه نقل شبكات

 هكتار 800تم تنفيذ وتركيب شبكات ري لمساحة 

نظام نقل مياه وانظمة الري الحديث في االربعة 

.الحديدة - تعز -ذمار -صنعاء : المراكز وهي 
100%

تم تجهيز المسوحات والتصاميم لشبكات الري لعدد وتصاميم مسوحات

. هكتار210 مزرعة تغطي 70
100%

 قاع جمعيتي من مشارك96 عدد تدريب في المشاركة

الجعراء الحياه وجمعيتي الحعادب وجمعية سهمان

تم

100%

 400 مساحة تغطي سد 20 لعدد ري شبكات تركيب

هكتار

%0يتم لم

 مأرب في هكتار 150 لمساحة بالرش ري أنظمة تركيب

الجوف-  حضرموت- 

يتم لم
0%

-  حضرموت-  تهامة من كالً في ضخ وحدة 15 تركيب

لحج-  أبين

%0يتم لم

 بيت 300 إدخال خالل من المحمية الزراعة تقنية نشر

الجمهورية مستوى على محمي

يتم لم
0%

 والتركيب التصميم في الري لمختصي تدريبية دورة إقامة

مهندس 20 لعدد

يتم لم
0%

%0يتم لمالجمهورية عموم في حقلي يوم 20 عدد إقامة

%0يتم لمالمطرية المحطات من البيانات جمع

%0يتم لمالمطرية المحطات من 10 عدد وتشغيل صيانة

%0يتم لمالمالية الوفورات بحساب القيام قاعدة في البيانات إدخال

%0يتم لممتكاملة مناخية محطة 20 تركيب

%75متقطع بشكل مستمر العملعمران-  خمر-  قحاف خزان معالجات

%50متوقف العملسقطرى النسوية الجمعية مبنى

%60متوقف العملصنعاء-  أرحب-  زندان غولة خزان

%40توقف تم شهر مدة العمل إستئناف تمالقديم الوزارة مبنى في والمعالجات الترميمات

%100األستالم تمعمران-  مسور-  الخرشب سد

مستمرالنهائي األستالم بطلب المنفذة الجهة بإنتظارإب-  السدة-  معبرة حاجز

 مشاكل بسبب النزول تأخر ولكن اللجنة تشكيل تمالبيضاء-  الحلق حاجز

أمنية

مستمر

 السد أسفل بوابة فتحة وجود ولوحظ اللجنة نزول تمالمحويت-  الرجم-  ضماد حاجز

األستالم إجراءات تستكمل لم لذلك
مستمر

األدارة العامة 

لمنشأت الري

االدارة العامة 

للغابات 

والمراعي 

ومكافحة التصحر

األدارة العامة 

للري  المزرعي
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- قناة بيت فضل* الظالع  - الحصين- حاجز الذحلة*

 151,166,394:  شبوة باجمالي  تكلفة / عين- مشيوع

.مليون لاير

%100تم التسليم

 المحلية السلطة طلب بسبب األجراءات تأخرحجة-  قارة-  الملمان حاجز

الطريق لشق مهلة إعطائهم
مستمر

المشروع بتصفية المناقصات لجنة من القرار إتخاذ تمشبوة-  نصاب-  المكحلة حاجز
100%

مستمرالمناقصات لجنة على معروضسقطرى-  صابح مياه حاجز

%78تعز/مديرية مقبنة/اللصبة - حاجز وادي قرحة- 1

%58عمران/شهارة- حاجز الحجارة - 2
الجوف/برط- االعمال االستكمالية لحاجز رجوزة - 3

0%

بني ضبيان -أعمال المعالجات لحاجز وادي عشرة - 4

%57صنعاء/

%35صنعاء/ خزان صلبة المعدي مناخة - 5

%0شبوة/ جردان - حاجز الزيار - 8

%11صنعاء/ مناخة - اللجيم - خزان بازل- 9

%42سقطرة/حديبو -حاجز مياه مشروع صابع- 6

%66سقطرة/حديبو - مايو22خزان جمعية - 7

بني - اعمال حماية االراضي على ضفاف بوادي سام- 8

صنعاء/ضبيان 
7%

%51االمانة/ مبنى مختبر الرقابة على الجودة شعوب - 9

مفاقدة وصيانة سقف وبدروم مبنى الوزارة القديم - 10

.االمانة/التحرير -والحوش
30%

%24صنعاء/خوالن - االعمال االستكمالية لحاجز حبابض- 11

%77ابين/رصد - حاجز أجرم- 1

%68صنعاء/بالد الروس-حاجز عالو الماء- 2

%100تمصنعاء/رصد -اللجم - حاجز العطف- 3

المعالجات بفالق البحيرة والدرابزين لمشروع حاجز - 4

.صنعاء/خوالن - وادي شاهر
37%

%51صعدة/مجز - حاجز المغسل- 5

%75شبوة/جردان - حاجز كريث- 6

%11شبوة/ جردان - حاجز الزيار- 7

%22صنعاء/خوالن -خزان كولة الشرعية- 8

صنعاء/خوالن -خزان كولة الشرعية- 8

%0بالدنا على األمريكي السعودي العدوان بسبب يتم لم( لحج–  تعز–  الحديدة–  الضالع–  ذمار ) محافظات
مشروع النمو 

الريفي

األدارة العامة 

لمنشأت الري
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 بمحافظة الزراعية التنمية لمشروع تمويل عن البحث

الدولي والتعاون التخطيط وزارة مع بالتنسيق البيضاء

 التنمية لمشروع تمويل مستمرعن البحث الزال

 وزارة مع بالتنسيق البيضاء بمحافظة الزراعية

الدولي والتعاون التخطيط

0%

مشروع التنمية 

الزراعية 

بمحافظة البيضاء

 األنتاجية تعزيز ) الغذائي األمن مشروع بتنفيذ البدء

( المزارعين لصغار

بالدنا على األمريكي السعودي العدوان بسبب يتم لم

0%

مشروع األمن 

تعزيز  )الغذائي 

األنتاجية لصغار 

(المزارعين 
 ساحل الزراعية التنمية ) مشاريع تنفيذ في األستمرار

 الوطني البرنامج–  أبين الزراعية التنمية–  حضرموت

( حسان سد–  للري

 في جاري العمل للري الوطني للبرنامج بالنسبة

 األخر والبعض بطيئة بصورة المكونات بعض

 متوقف العمل أبين في حنا سد يخص ما وخاصة

 بساحل الزراعية التنمية لمشروعي بالنسبة وكذا

 ًً تماما متوقفة حسان سد-    أبين-  حضرمةت

. األمريكي السعودي العدوان بسبب

مستمر

 )مشاريع 

التنمية الزراعية 

ساحل 

– حضرموت 

التنمية الزراعية 

البرنامج – أبين 
 لمحافظات اإلرشادية واألنشطة الحقول برنامج

(222)  م2017–  م2016 الجمهورية

ً جاري للبرنامج تمويل مصدر عن البحث حاليا
90%

      م2016-2015 اإلرشادية واألنشطة الحقول برنامج

                 (199)

 وجاري البرنامج من% 100بنسبة البرنامج تنفيذ تم
ً  تمويل الفنية التقارير لتسليم المحافظات متابعة حاليا

.(والسمكي الزراعي اإلنتاج تشجيع صندوق)
100%

 لمحاصيل االرشادية الحقول برنامج (الطارئ البرنامج)

(100)       م2016 الحبوب

ً وجاري الخطة من% 75 تنفيذ تم  متابعة حاليا

 محافظات 10 في الفنية التقارير لتسليم المحافظات

 اإلنتاج تشجيع صندوق) تمويل البرنامج من مستهدفة

(والسمكي الزراعي

75%

 المباشرة وغير المباشرة االضرار وتقييم حصر برنامج

 مستوى على الزراعي القطاع في نتيجةالعدوان

 جميع).                                   والمحافظات المديريات

(الزراعية والجهات المحافظات

 في االضرار عن االولي المرحلة تقرير رفع تم

 للبرنامج 2016- 2015 أكتوبر الزراعي القطاع

ً وجاري الثانية المرحلة بخطة والرفع  متابعة حاليا

 صندوق) تمويل المحافظات في البرنامج تنفيذ

.(والسمكي الزراعي اإلنتاج تشجيع

مستمر

 ( الطيبة أرضنا ) التلفزيوني البرنامج في المشاركة

الغذائي التصنيع الرمضاني والبرنامج

 خاصة إرشادية ومواد درامية نصوص إعداد تم

 الطيبة أرضنا الزراعي التلفزيوني بالبرنامج

 في بثها وثم الغذائي التصنيع الرمضاني والبرنامج

.التلفزيون

100%

 الصحة مجال في إرشادية برامج لتنفيذ فني تصور

. والبيطري الحيوانية

 البيطرة لمديرعام الفني التصور من نسخه تسليم تم

ً وجاري الحيوانية والصحة  لمناقشة المتابعة حاليا

الالحقة االجراءات التخاذ التصور
100%

 نموذجية مدارس في منزلية حدائق إنشاء مشروع مقترح

( ذمار ، عمران ، صنعاء ) محافظات 3 لعدد

 م2015 العام في اليونسيف لمنظمة المقترح تقديم تم

 جهة مع اولية بصورة المشروع مقترح مناقشة وتم

ً وجاري التمويل  بشكل المقترح لمناقشة المتابعة حاليا

للتنفيذ الموافقة على والحصول نهائي

100%

األدارة العامة 

لألرشاد 

واألعالم 

الزراعي
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 في النموذجية الحقلية المدارس منهجية دعم مشروع

. الجمهورية

 م2015 العام في الفاو لمنظمة مذكرة عمل تم

 المدارس منهجية دعم مشروع تنفيذ بخصوص

 خدمات ضمن الجمهورية في النموذجية الحقلية

 والري الزراعة لوزارة الفاو من المقدم الفني الدعم

ً وجاري  على للحصول الداعمة الجهة متابعة حاليا

 بهذا الخاصة الفنية الخطة انجاز اجل من الموافقة

التنفيذ باجراءات والبدء الموضوع

مستمر

مشروع تحديث االدلة الزراعية للثالثة المرتفعات 

(الشمالية والوسطى والجنوبية)

بموجب العرض الذي تقدم به الدكتور عبد الواحد 

مكرد بخصوص ضرورة تبني االدارة العامة لإلرشاد 

واالعالم الزراعي لمشروع تحديث االدلة الزراعية 

للمرتفعات الشمالية والوسطى والجنوبية فقد تم اعداد 

تصور فني ومالي لتحديث االدلة وجاري حالياً البحث 

.عن تمويل

مستمر

مسح )المرحلة الثانية من برنامج االستخدام اآلمن للمبيدات

عينة عشوائية من المزارعين المستخدمين ألنواع مختلفة 

من المبيدات في اطار عمل المجمعات والمراكز االرشادية 

(عام ) ................. (محافظة15)في

بعد تنفيذ ونجاح المرحلة االولى من برنامج 

االستخدام االمن للمبيدات تم اعداد خطة فنية مفصلة 

عن المرحلة الثانية من البرنامج وتسليم الخطة لوقاية 

النبات وتم مناقشة الخطة والموافقة عليها وتوقيع 

العقد الخاص بالتنفيذ وجاري حالياً متابعة الجهة 

تمويل .   الستكمال اجراءات تنفيذ المرحلة الثانية

(اإلدارة العامة لوقاية النبات)

مستمر

 التشجير بموسم خاصة نشرة وتجهيز اعداد تمم2016 التشجير موسم

 تنفيذ استكمال وتم المدارس لطالب توعوي وملصق

  التدشين

 للعام التشجير موسم لتنفيذ فنية خطة تصور اعداد تم

.وتنفيذها م2016

100%

 الحيمة مديرية في اللوز محصول حقول لبعض زيارات

الداخلية

 اللوز محصول حقول لزيارة الميداني النزول تم

 وتم والمنتجين المزارعين ممارسات على واالطالع

 مع للتعامل للمزارعين االرشادية النصائح تقديم

 محصول افات على واالطالع واعداد اللوز اشجار

االفات ضرر لتقليل نصائح حزمة تقديم وتم اللوز

100%

تم اعداد وتنفيذ حلقات اذاعية لمناقشة قضايا الزراعة والحياة الزراعة األذاعي البرنامج

بشقية الحيواني والنباتي وقضايا المياه والبيئة بتم فيها 

استضافة اخصائيين باحثين إليصال الرسائل 

التوعوية اإلرشادية وخاصة ما يتوجب على المزارع 

والمجتمع اليمني لمواجهة أضرار العدوان والخسائر 

في القطاع الزراعي الناجم عن العدوان السعودي 

بمساهمة صندوق تشجيع االنتاج )تمويل .االمريكي 

(الزراعي والسمكي

مستمر

األدارة العامة 

لألرشاد 

واألعالم 

الزراعي
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تم استقبال عدد من المزارعين والطلبات الزراعية إستفساراتهم على واألجابة مزارعين إستقبال

والمهتمين بالقطاع الزراعي وتم االجابة على 

استفساراتهم وتساؤالتهم فيما يخص العمليات 

الزراعية لمحاصيل مثل الفراولة والزراعة في 

البيوت المحمية واالستخدام االمن للمبيدات وطرق 

الخ وتم تزويدهم بالنشرات والكتيبات ....المكافحة 

.والمعلومات الزراعية المطلوبة 

100%

تم انجاز الخريطة اإلرشادية والخاصة بالمجمعات االرشادية الخريطة

والمراكز االرشادية في عموم محافظات الجمهورية 

االدارة العامة لإلرشاد واالعالم  )بشكل نهائي تمويل 

(الزراعي

100%

 المعنية الصحيفة وإصدار ألعادة والتنفيذ األعداد قيدالزراعية التنمية صحيفة

الزراعية التنمية بقضايا
مستمر

 في الزراعي التعاوني لالتحاد فني تصور رفع تماللوز لمزارعي زراعية جمعيات تشكيل

 وتسويقية انتاجية جمعيات لتشكيل م2015 العام

 المديريتين في جمعيات (2) بعد اللوز لمحصول

 االتحاد مع التمويل عقد على التوقيع وتم المستهدفة

 للبرنامج اإلدارية الترتيبات انجاز وتم البرنامج لتنفيذ

ُ وجاري  المديريتين في المستهدفين متابعة حاليا

 االتحاد) تمويل الجمعيات في مساهماتهم لتجميع

40%

 األشجار وتأهيل البن وإنتاج زراعة تحسين برنامج

(85)            م2017-2016 المعمرة

ً جاري للبرنامج تمويل مصدر عن البحث حاليا
مستمر

- م2016 (3)برنامج إرشادي في مجال تجفيف الخضار 

(190)م                        2017

تم اعداد الخطة الفنية للبرنامج وجاري البحث عن 

مستمرتمويل

-م2016برنامج إرشادي في مجال التصنيع الغذائي 

(90)م                              2017

تم اعداد الخطة الفنية للبرنامج وجاري البحث عن 

مستمرتمويل

م  2017- م2016برنامج الحدائق المنزلية لألسر الريفية 

                           (115)

تم اعداد الخطة الفنية للبرنامج وجاري البحث عن 

تمويل
مستمر

برنامج نشر تقنيات واستخدام قرون المسكيت في تغذية 

م                                        2017-2016الحيوانات 

 (40)

تم اعداد الخطة الفنية للبرنامج وجاري البحث عن 

مستمرتمويل

برامج المشروعات النسوية الزراعية الصغيرة لتحسين 

(50)دخل النساء الريفيات      

تم اعداد الخطة الفنية للبرنامج وجاري البحث عن 

مستمرتمويل

برنامج اإلدارة المتكاملة لمحصول البن في مناطق مختارة 

م       2017-2016الحديدة / في مديرية ومحمية برع م

(50)

تم اعداد الخطة الفنية للبرنامج وجاري البحث عن 

مستمرتمويل

برنامج نشر الخاليا الحديثة واساليب التربية لنحل العسل 

(90)م         2016-2017

تم اعداد الخطة الفنية للبرنامج وجاري البحث عن 

مستمرالتمويل

األدارة العامة 

لألرشاد 

واألعالم 

الزراعي
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م 2017– م 2016برنامج تطوير إنتاج و زراعة النخيل 

(120)

تم اعداد الخطة الفنية للبرنامج وجاري البحث عن 

مستمرالتمويل

من  (البيوغاز)برنامج انشاء وحدات الغاز الحيوي 

(40)المخلفات الحيوانية            

تم اعداد الخطة الفنية للبرنامج وجاري البحث عن 

مستمرالتمويل

 (أرضنا الطيبة)المشاركة في البرنامج التلفزيوني 

والبرنامج الرمضاني التصنيع الغذائي                          

  (48)

تم إعداد نصوص درامية ومواد ارشادية خاصة 

بالبرنامج التلفزيوني الزراعي أرضنا الطيبة 

والبرنامج الرمضاني التصنيع الغذائي بالتعاون مع 

ادارة االعالم متضمنة رسائل ارشادية وتوصيات 

زراعية في جميع مكونات القطاع الزراعي وتم بثها 

صندوق )تمويل %    100في التلفزيون بنسبة 

(تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي

100%

تم اعداد خطة فنية مفصلة وتسليمها إلدارة الصحة (عام)برنامج ارشادي بيطري                       

الحيوانية والحجر البيطري وجاري حالياً المتابعة 

تمويل .لمناقشة التصور الستكمال االجراءات الالحقة 

.(اإلدارة العامة لصحة الحيوان والحجر البيطري)
مستمر

مقترح مشروع إنشاء حدائق منزلية في مدارس نموذجية 

                 (صنعاء ، عمران ، ذمار) محافظات 3لعدد 

(9)

م 2015تم تقديم المقترح لمنظمة اليونسيف في العام 

وتم مناقشة مقترح المشروع بصورة اولية مع جهة 

التمويل وجاري حالياً المتابعة لمناقشة المقترح بشكل 

منظمة )نهائي والحصول على الموافقة للتنفيذ  تمويل 

(اليونسف

مستمر

تصور فني ومالي إلعداد وإنتاج برامج وأنشطة اعالمية 

وإرشادية لبرنامج تحسين االتصال اإلرشادي              

(عام )

برغم استمرار متابعة ومناقشة الخطة الفنية لبرنامج 

تحسين االتصال اإلرشادي مع البرنامج الوطني للري 

م إال انه لم يتم 2015والتي تم تسليمها في العام 

(البرنامج الوطني للري)استكمال اإلجراءات   تمويل 

0%

المالحظ ان متوسط انتاجية الهكتار الواحد في اليمن (1)برنامج تحسين زراعة و انتاجية البطاطس  

 طن بينما متوسط االنتاج 13من البطاطس ال تتعدى 

 طن ومن هذا المنطلق تم 35في دول مجاورة يتعدى 

م لمعرفة 2015تعميم استمارات استبيان في العام 

اسباب تدني االنتاجية والتي ستمكننا من اعداد برنامج 

ارشادي موجه لمزارعي البطاطس وجاري حالياً 

متابعة تعبئة االستمارات بالمحافظات

مستمر

   (الزراعة والحياة)النصوص اإلرشادية للبرنامج االذاعي

                  (231)

تم اعداد مواضيع الحلقات االذاعية الموجهة لعموم 

المستمعين والمزارعين بشكل خاص والتي تحتوي 

على رسائل ارشادية وتوضيح الممارسات الخاطئة 

والسليمة في مختلف الجوانب الزراعية والبيئية بما 

صندوق تشجيع )في ذلك شهر رمضان  تمويل 

(االنتاج الزراعي والسمكي

100%

األدارة العامة 

لألرشاد 

واألعالم 

الزراعي
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تحديد كافة االحتياجات التدريبية على المستوى الوطني 

(5)م                     2016

م على النحو 2016 تم تحديد البرامج التدريبية للعام 

االرشاد -   دورة  32ادارة االنتاج :      التالي

 - 16التنمية الريفية - دورة         45التسويقي 

تقييم        -12االرشاد البيئي والزراعة األمانة 

لم يتم التنفيذ لعدم وجود تمويل \ 6البرامج 

0%

برنامج تحسين زراعة وإنتاج الحبوب الغذائية االخرى  

(1)

تم إعداد اإلطار العام لبرنامج تحسين زراعة وإنتاج 

القمح والحبوب األخرى وجاري متابعة الوزارة 

.للحصول على تمويل للبرنامج

مستمر

تم تدريب طالب كلية الزراعة جامعة صنعاء مستوى (2)تدريب صيفي                                   

ثالث عن كيفية االتصال واإلرشاد وتنفيذ البرامج 

اإلدارة العامة لإلرشاد )اإلرشادية واإلعالمية تمويل 

(واإلعالم الزراعي

100%

ارضنا الطيبة )البرنامج الزراعي االسبوعي  التلفزيوني  

 حلقة48                                (

تم تنفيذ االعداد واالنتاج للحلقات التلفزيونية 

االرشادية بناً على مايتطلبه القطاع الزراعي من 

رسائل ارشادية وتعريفية وتوعوية وتوجيهية 

للمزارعين وكذا ابراز انشطة الجهات ذات العالقة 

بالقطاع الزراعي ، وبرامج توعوية وإيضاحية 

وتعريفية بأضرار وخسائر القطاع الزراعي جراء 

العدوان السعودي االمريكي على بالدنا تمويل 

(بمساهمة صندوق تشجيع االنتاج الزراعي والسمكي)

100%

عبر االذاعات  )البرامج الزراعية االذاعية االسبوعية 

 حلقة96             (المحلية بالمحافظات 

تم تنفيذ االعداد واالنتاج للحلقات االذاعية االرشادية 

بناً على مايتطلبه القطاع الزراعي من رسائل ارشادية 

وتعريفية وتوعوية وتوجيهية للمزارعين وكذا ابراز 

انشطة الجهات ذات العالقة وذلك من خالل اجهزة 

االرشاد واالعالم بمكاتب الزراعة بالمحافظات 

بمساهمة صندوق تشجيع االنتاج الزراعي )تمويل 

(والسمكي

100%

 )البرنامج الزراعي التلفزيونيالتدريبي التعليميالرمضاني  

                                        (التصنيع الغذائي المنزلي 

حلقة30        

 حلقة عن التصنيع الغذائي المنزلي  30تم اعداد 

تهدف الى تدريبالنساءعلىمهاراتالتصنيع 

الغذائيوحفظالموادالغذائيةالمختلفةلرفعقدراتهناالقتصاد

يةوللمساهمةفيزيادةدخالألسرالفقيرةوكذا توجيه 

المزارعين والمزارعات 

لالستفادةمنفائضالمحاصياللزراعيةوتقلياللفاقدمنها 

بمساهمة صندوق تشجيع االنتاج الزراعي )تمويل 

(والسمكي

100%

األدارة العامة 

لألرشاد 

واألعالم 

الزراعي
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النزوالت الميدانية لفريق االعالم الزراعي وايضاح 

اضرار العدوان على القطاع الزراعي                          

               عدة نزوالت ولقاءاتمتعددة ومختلفة مع 

المزارعين المختصين والمسؤولين

تم النزول الميداني من قبل فريق االعالم الزراعي  

– ذمار  )الي بعض المناطق والمحافظات  الزراعية 

– بني الحارث – الحيمة – بني مطر – جهران  

اب وغيرها  لتصوير - المحويت- الحديده–خوالن 

انشطة ورسائل ارشادية  وابراز بعض المشاكل 

الزراعية  من خالل اللقاءات مع المزارعين  

االدارة العامة لإلرشاد  )والمختصين  المعنيين تمويل 

واالعالم الزراعي وصندوق تشجيع االنتاج الزراعي 

(والسمكي

100%

تم القيام بالتغطيات االعالمية لكافة األنشطة  التغطيات الخبرية االعالمية متعددة ومتنوعة

والفعاليات  الخاصة بوزارة الزراعة والجهات ذات 

االدارة العامة لإلرشاد واالعالم )العالقة التمويل 

(الزراعي ومساهمة بعض الجهات المستفيدة 

مستمر

قمح، )اعادة طباعة كتيب دليل ارشادي لمحاصيل الحبوب 

                                 (ذرة رفيعة ، ذرة شامية ، دخن 

1000        عدد  

تم التنفيذ والطباعة لمواد ارشادية وتوعوية وتعليمية 

عن العمليات الزراعية من انتخاب البذور والحصاد 

والتخزين والمعامالت الزراعية لما لهذه العمليات من 

مكتب زراعه + منظمة الفاو )تمويل . اهمية اقتصادية

(صعدة

100%

التغطية االعالمية لبرنامج االستفادة من مياه االمطار 

والسيول في التوسع بزراعة الحبوب

تم تنفيذ حملة اعالمية موسعة مواكبة لكافة الفعاليات 

واالنشطة التي قامت بها الفرق الميدانية المختصة 

بتنفيذ البرنامج  بجميع المحافظات المستهدفة وتم 

نغطيتها عبر وسائل االعالم المرئية والمسموعة 

(صندوق التشجيع )والمقروءة   تمويل 

100%

تم التنسيق والتواصل مع القنوات التلفزيونية تغطية فعاليات احتفال بالدنا بيوم الغذاء العالمي

روسيا - الميادين- قناة الحره)الحكومية والخاصة 

اليمن - اليمن اليوم- الساحات- المسيرة- المنار- اليوم

لتغطية الفعالية وكذا تم التغطية في  (االيمان- سباء – 

االذاعات العامة وبعض االذاعات الدولية واستضافة 

صالح الحاج حسن واجراء مقابالت مع / الدكتور

الشخصيات الزراعية الحاضرة باالحتفال  تمويل 

(منظمة الفاو)

100%

نشر تقارير عن االضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي 

جراء العدوان في الصحف الرسمية والمواقع االلكترونية

حيث يتم التسجيل بشكل يومي لتلك الوقائع واالحداث 

التي تتم من استهدافات وغارات تقصف كل ما يخص 

الزراعة بشقية النباتي والحيواني والبنية التحتية 

(االدارة العامة لإلرشاد واالعالم الزراعي)التمويل 

مستمر

التغطية االعالمية لحجم االضرار الزراعية الناتجة عن 

السيول والزيارات الميدانية لقيادات الوزارة الى المناطق 

المنكوبة

تم عمل تقارير اخبارية عن حجم االضرار والخسائر 

التي تكبدها القطاع الزراعي جراء السيول 

واالجراءات الالزمة والعاجلة استخدامها حيال ذلك 

باالضافة الى انتاج وبث حلقات تلفزيونية خاصة  

(االدارة العامة لإلرشاد واالعالم الزراعي)التمويل 

مستمر

األدارة العامة 

لألرشاد 

واألعالم 

الزراعي
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 حلقة اذاعية عن النباتات الطبيه 30تم انتاج عدد انتاج وبث برنامج رمضاني زراعي  اذاعي

والعطرية وبثها عبر اذاعة صنعاء اذا تم فيها التحدث 

عن اهمية النبات االقتصادية والطبية وتم استضافة 

دكتور طب بديل للتكلم عن االستخدامات الطبية لكل 

االدارة العامة لإلرشاد واالعالم )نبات التمويل 

(الزراعي

100%

تم التنسيق والتواصل مع القنوات التلفزيونية التغطية االعالمية لليوم العالمي للمياه

روسيا - الميادين- قناة الحره)الحكومية والخاصة 

اليمن - اليمن اليوم- الساحات- المسيرة- المنار- اليوم

لتغطية الفعالية وكذا تم التغطية في  (االيمان- سباء – 

االذاعات العامة وبعض االذاعات الدولية واجراء 

مقابالت مع الشخصيات الزراعية الحاضرة باالحتفال 

(البرنامج الوطني للري )التمويل 

100%

قامت االدارة بتنفيذ الحملة االعالمية واالعالنية م2016الحملة االعالمية لموسم التشجير 

الخاصة بموسم التشجير  والمتمثلة في انتاج وبث 

فالشات ارشادية وتوعوية واغاني باالضافة الى 

التغطية االعالمية الخبرية للفعالية في وسائل االعالم 

المختلفة وعمل فالشات وتقارير اخبارية تلفزيونية 

االدارة العامة لإلرشاد )واذاعية وصحفية التمويل 

(واالعالم الزراعي

100%

تصميم وطباعة بروشور وجدول حصص اسبوعي عن 

5000الشجرة واهمية التشجير        عدد 

تم تصميم وطباعة جدول حصص مدرسي يتضمن 

على معلومات عن الشجرة والمحافظة عليها واهمية 

التشجير وتم توزيعه على المناطق التعليمية في امانة 

العاصمة لتوزيعه على طالب المدارس  التمويل 

االدارة العامة لإلرشاد واالعالم الزراعي وبعض )

(الجهات الداعمة 

100%

تم طباعة التقويم الزراعي الحميري والذي يحتوي 2000تصميم وطباعة التقويم الزراعي الحميري  عدد 

على المعالم الزراعية التي كانت تستخدم قديما 

والعمليات الزراعية والنصائح االرشادية  الالزم 

+ صندوق التشجيع )عملها حيال كل معلم  التمويل 

.(البرنامج الوطني للري 

100%

االستمرار بالتنسيق والتواصل مع وزارة التخطيط حول 

تحديث أجهزة اإلدارة

وذلك من اجل ادراج احتياجات اإلدارة من تحديثات 

آالت ومعدات واجهزة اعالمية بما يناسب البث 

الفضائية الحديث في مجال التلفزيون واالذاعة وكذا 

انشاء مطبعة باسم اإلدارة

مستمر

االستمرار في تنفيذ برامج  لألرشفة المكتبية تتضمن ثالث 

استعراض : المرحلة األولى      :-مراحل وهي كالتالي 

: المرحلة الثانية      األشرطة وتفريغها الى استمارات

: المرحلة الثالثة .   ادخال االستمارات الى نظم الكترونية 

نقل األنشطة الى سرفرات والتنسيق والتعاون مع برنامج 

.تنمية المنشأة الصغيرة واألصغر التي يعمل بها 

 تم تصميم نماذج لتفريغ المواد المسجله من الميدان 

كي يتم نسخ المواد من االشرطة القديمة الى هردات 

او اشرطة حديثة لنحتفظ بالمواد االعالمية الزراعية 

التي تم تسجيلها منذ مايقارب اكثر من ثالثون سنه 

حيث وتعتبر مكتبة االدارة ثروة ثقافية زراعية يجب 

الحفاظ عليها وخاصة انها تحتوي على الكثير من 

التراث الزراعي حيث تم االستعانه بإحدى 

. المتخصصات في مجال األرشفة لنقوم بتنفيذ ذلك 

(االدارة العامة لإلرشاد واالعالم الزراعي)التمويل 

100%

األدارة العامة 

لألرشاد 

واألعالم 

الزراعي
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تم جمع البيانات المتوفرة وترتيبها المتعلقة بقطاع إنشاء قاعدة بيانات تنمية الثروة الحيوانية المرحلة األولى

وتم . الدواجن ونحل العسل وا لمصادر العلفية 

زيارات الجهات ذات العالقة لجمع البيانات المتوفرة 

المتعلقة بتشجيع األستثمار والكميات المستوردة من 

.األعالف نتائج البحوث العلمية 

50%

جمع بيانات ميدانية عن واقع األنتاج الحيواني من 

المربيين والمنتجين

إعداد برنامج إشرافي ميداني يستهدف كافة ذوي 

%25العالقة بتنمية الثروة الحيوانية

لم يتمالمتنوعة تجهيزاته مع تدريبي نموذجي منحل إنشاء
0%

 خالل من العسل وإنتاج النحل قطاع إنتاجية ورفع زيادة

 تربية ومستلزمات نحل بخاليا بدعمهم المربين أعداد رفع

.العسل وإنتاج النحل

لم يتم
0%

 خاصة تطبيقية إرشادية وكتيبات نشرات وطبع إعداد

الحيواني األنتاج وأنشطة الحيوانية الثروة بتنمية

لم يتم
0%

 الحيوانية الثروة بتنمية الخاصة الدراسات

 العلفية المصادر بواقع خاصة دراسة اعداد- 1

 المحلية

 وصغار اناث على للحفاظ خاصة دارسة اعداد- 2

 ذبحها من الناتج الهدر وكمية الحيوانات

 العسل وانتاج النحل تربية لواقع شاملة دراسة- 3

 وتنظيم العسل جودة معايير مقترحات ووضع

 ووضع االنتاج مدخالت وتحديد الرعاية

 ومنتجاته والعسل النحل وتصدير استيراد معايير

تم اعداد الدراسة متضمنة الواقع الحالي والمشكالت 

والحلول

100%

الحيواني لالنتاج القياسية والشروط المواصفات اعداد

( الخ.....  الحيواني االنتاج ت مستلزمات–  المنشأت)

 على الميداني االشراف برنامج لتنفيذ منها لالستفادة 

. االنتاج ومستلزمات الحيواني االنتاج منشأت

تم وضع مسودة كاملة عن كافة المواصفات والشروط 

القياسية 

وسيتم الرفع بها لتحويلها الى قرارات وزارية 
78%

 ضد الطارىء والتحصين الوطنية التحصين حمالت تنفيذ

 جدري ومرض الصغيرة المجترات طاعون مرض

 لعدد  المحافظات مستوى على والماعز األغنام

.رأس 1,500,000

 ضد وماعز أعنام رأس 239956 عدد تحصين تم

%16.األغنام وجدري الصغيرة المجترات طاعون مرض

 المجترات طاعون مرض ضد الطارىء التحصين

 بإستهداف والماعز األغنام جدري ومرض الصغيرة

. رأس 50،000

 مديرية تنعم قرية في رأس 50 عدد تحصين تم

صنعاء محافظة-  الطيال خوالن
0%

 من ( عجول/  أبقار ) 2639 عدد إستيراد تمحية حيوانات إستيراد

 من بيانات أي تصل ولم المخاء محجر عبر جيبوتي

وعدن المكال محجري

مستمر

 دول من المستوردة المجمدة الدواجن كمية بلغتمجمدة دواجن إستيراد

 وعبر شحن ميناء وعبر الحديدة ميناء عبر مختلفة

.كجم 11734659 الوديعة منفذ
مستمر

 ميناء عبر المستوردة البيطرية العالجات كمية بلغتبيطرية عالجات إستيراد تصاريح

كجم  155871  الحديدة
مستمر

االدارة العامة 

للثروة الحيوانية

االدارة العامة 

للصحة الحيوانية
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 عبر المستوردة البيطرية الخام المواد كمية بلغتبيطرية خام مواد إستيراد تصاريح

.كجم  6849 الحديدة ميناء
مستمر

 الحديدة مينائي عبر المستوردة المركزات كمية بلغتمركزات إستيراد تصاريح

طن 5312 الوديعة ومنفد وعدن
مستمر

 مختلفة دول من طن 1362 المستوردة الكمية بلغتعلفية إضافات إستيراد تصاريح

مستمرالوديعة ومنفد وعدن الحديدة مينائي عبر

 من صنف 131 المستوردة األصناف عدد بلغت(لقاحات ) إستيراد تصاريح

 الوديعة ومنفدي صنعاء مطار عبر مختلفة دول

.وشحن

مستمر

 من صنف  490 المستوردة األصناف عدد بلغت( مطهرات+  بيطرية أدوية ) إستيراد تصاريح

مستمرالوديعة ومنفد وعدن الحديدة مينائي عبر مختلفة دول

 إنتشارها من للحد المصابة الحلزونية الدبابة مكافحة

العامة الصحة على وأضرارها

يتم لم
0%

%0يتم لمالبيطرية اللقاحات في السنوية الطلبية وتوفير شراء

%0يتم لمللتحصين الميدانية المستلزمات طلبية وتوريد شراء

 ( كونتينر ) صنعاء مطار في البيطري للحجر مكتب بناء

. والثأثيث التجهيز مع

يتم لم
0%

 ( كونتينر ) حرض منفذ في البيطري للحجر مكتب بناء

. والثأثيث التجهيز مع

يتم لم
0%

%0يتم لم/  م الوديعة منفذ في البيطري للحجر مكتب توفير

 النهائية  والتصاميم والكميات المواصفات جداول إعداد

/  م الشحن بمنفذ التصدير لمحجر التقديرية والميزانية

المهرة

يتم لم
0%

%0يتم لمالمهرة/  م شحن بمنفذ التصدير محجر إنشاء

%0يتم لمحضرموت/ م المكال منفذ البيطري المحجر تأهيل إعادة

%0يتم لم( ماعز–  أغنام–  أبقار ) المستوردة الحيوانات ترقيم

 للمواشي المحلية األسواق إلى ميدانية زيارات تنفيذ

المنافذ من المؤقت األفراج حاالت ومتابعة والمسالخ

يتم لم
0%

 األنتاج مدخالت جودة على البيطرية الصحية الرقابة

ولقاحات وأدوية أعالف من الحيوانية والصحة

يتم لم
0%

%0يتم لمالقضائي الضبط مجال في للفنييين تدريبية دورة

 وتركيب الطيور أنفلونزا مختبر أستالم إجراءات إستكمال

 وبناء المختبر مخلفات معالجة وخزان األوتوكاليف

.والبوابات األسوار

يتم لم

0%

 شبكة مد وإستكمال الجديد للمختبر أرضي مياه خزان بناء

العامة بالمجاري وربطها الداخلية المجاري

يتم لم
0%

%0يتم لموتشجيرها المختبر ساحة في وممرات أرصفة بناء

االدارة العامة 

للصحة الحيوانية
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%0يتم لم_  سيئون مديرية األقليمي البيطري المختبر إنشاء

%0يتم لمعدن األقليمي البيطري المختبر إنشاء

 الروتينية الفحوصات وإجراء المختبري التشخيص

والبكتيرية الفيروسية لألمراض

يتم لم
0%

%0يتم لملألمراض الميداني الترصد عينات فحص

 في الثالث البروسيال لمرض الميداني المسح تنفيذ تم

 تمويل شبوة-  حضرموت-  صعدة-  أب محافظات

الفاو

100%

  بروشور 30000 و ملصق 45000 طباعة تم

%100.الفاو منظمة من بتمويل البروسيال مرض حول

 مسح عينة 1495 و عينة 102 عدد فحص تم

 عينة 54 وعدد الكلب لداء عينة 75 وعدد للبروسيال

. المجمدة والدواجن للحوم
100%

إقامة ثالثة معارض لمنتجات المرأة الريفية  في المركز 

الثقافي في إحتفاالت التخرج الجامعي والمدرسي في الفترة 

( 2016 /  4 / 30 و8و27)األول في 

تم التنفيذ وكان معرضا رائعا ولكن لعدم وجود 

.المخصصات لم يستمر المعرض 
100%

 تم الذين المزارعين لتقييم الحديدة لمحافظة النزول تمللمزارعين النحل خاليا توزيع

.اليابانية المعونة مع بالتعاون لهم النحل خاليا توزيع
100%

%0يتم لمالريفية المرأة تنمية مجاالت في توعوية برامج تنفيذ

 محافظة في الحيوان تربية في تدريبية دورات تنفيذ

المحويت

%0يتم لم

%0يتم لم. أبين محافظة في جاز البايو مشروع تنفيذ

إعداد مقترحات المشاريع المصغرة في اإلدارة العامة 

ومكاتب الزراعة والبحث عن تمويل
%100تم

المشاركة في معرض لمنتجات المرأة الريفية  ليوم واحد 

مع مديرة تنمية المرأة الريفية في مكتب الزراعة بذمار 

( م 2016 / 5 / 24 -18)للفترة 

تم التنفيذ وكان معرضا رائعا ولكن لعدم وجود 

المخصصات لم يستمر المعرض
100%

متابعة وإشراف تنفيذ تربية النحل وإنتاج العسل في 

محافظة الحديدة مديرية الضحي
%100تم تنفيذ التقييم واإلشراف بتنفيذ المعونة اليابانية

البحث عن تمويل إلنشاء معرض منتجات للمرأة الريفية 

مع مرافقه وتجهيزات
مستمربسبب عدم وجود مخصصات للتنفيد

البحث عن تمويل لمقترح برنامج تدريبي تنفيذ دورة 

.تدريبية في تربية الحيوان في محافظة المحويت
مستمربسبب عدم وجود مخصصات للتنفيد

تجديد مشروع لدعم اإلدارة لتنمية المرأة الريفية من 

مستمرالخبيرة غير متواجدة من تم االتفاق معهاالسفارة الهولندية لمدة خمس سنوات

االدارة العامة 

للصحة الحيوانية

األدارة العامة 

لتنمية للمرأة 

الريفية
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التنسيق مع منظمة تيكا لزيارة إستطالعية خارجية 

للتعرف على خبرات وتجارب في أنشطة المرأة الريفية 

من كوادر اإلدارة العامة ومكاتب  (10)في الخارج لعدد 

المحافظات

مستمرالخبير المختص غير متواجد

التنسيق مع مديرات تنمية المرأة الريفية لمشروع التربية 

لحج حضرموت )المنزلية في محافظات الجمهورية 

.(وسقطرى ومارب والمحويت 

مستمرتم التعرف على اسعار األغنام في المحافظات

تفعيل مقترح الهيكلة لإلدارة العامة لتنمية المرأة الريفية 

.مع الخدمة المدنية 
مستمرولكن لم تفعل الهيكلة

التنسيق مع اإلدارة العامة للري وتقديم مشروع حصاد 

.المياه 
مستمرلم نجد المختص

التواصل مع صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي 

إلعادة تفعيل مشروع التربية المنزلية لألغنام وتعبئة الحنة 

.في لحج ومشروع غزل الصوف 

مستمرتم وضع المقترح

التواصل مع اللجنة الوطنية للمرأة والبحث عن تمويل 

لمشاريع المصغرة
مستمرتم وضع المقترحات في عين اإلعتبار للتمويل الحقا

التواصل مع الوكالة األمريكية إلستمرار تنفيذ برامجها 

التدريبية المخططة معنا سابقا
مستمرلظروف الحرب وعدم إستقرار البالد

توفير ودعم اإلدارة العامة باالبتوب وجهاز العرض 

وإنشاء شبكة اإلنترنت داحلية لإلدارة العامة لتنمية المرأة
مستمرلم يتوفر بسبب المخصصات

 بحسب الزراعية الستيرادالمنتجات الموافقات اصدار

الزراعية الرزنامة

مستمر العمل
مستمر

 إصداره ومتابعة المعنيين مع ومناقشتها المادة تجهيز

بتنفيذها المناطة للجهات وتعميمها

المركزية األسواق قانون لمشروع مسودة إعداد
50%

%100التنفيذ تم( حلبة-  عدس-  قمح ) الحبوب من أصناف تقييم

 التقانات لمعمل الشمسية الطاقة منظومة إدخالالشمسية الطاقة منظومة إدخال

أمريكي دوالر 500 بتكلفة الحيوية
100%

%100التنفيذ تملألغنام والتناسلية األنتاجية الخصائص دراسة

 بنك في الوراثية الموارد عينات وترتيب ومطابقة حصر

الجينات

 عينات وترتيب ومطابقة حصر تنفيذ في ر األستمرا

الجينات بنك في الوراثية الموارد
مستمر

 والحراجيات الزينة ونباتات الفاكهة أشجار متابعة

عينة 1000 لحوالي المزروعة

مستمر العمل
مستمر

األدارة العامة 

لتنمية للمرأة 

الريفية

 التنظيمية باالئحة قرار واصدار مراجعة استكمال متابعة

 جودتها وضبط الزراعية للمنتجات والتصدير لالستيراد

الوزراء مجلس من تعديلها بعد

تم

 العامة الهيئة

الزراعية للبحوث

100%
 العامة االدارة

 للتسويق

الزراعي
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 أربع تنفيذ ومتابعة القمح في إيضاحية حقول تنفيذ تمتطويعية وبحوث إنتاجية إيضاحية حقول تنفيذ

 األجتماعات وتنفيذ قرى أربع في مزرعية مدارس

 وبالنسبة الشهر في إجتماعان بمتوسط الدورية

 محصول على بالتقطير الري طريقة تقييم للبحوث

 البذور وإنتاج الصلب القمح صنف وتقييم القمح

. المزارعين حقول في الجيدة

100%

%0يتم لمالنباتي للحجر التنفيذية الالئحة تعديل

 المبيدات التسجيل وإعادة تسجيل

استمرار أعمال الجنة الفنية لتداول مبيدات اآلفات 

 4 عدد 2016النباتية حيث عقدت اللجنة خالل العام 

اجتماعات كرست لمناقشة المواضيع ذات الصلة 

.بتداول المبيدات 

 م  منح شهادات تسجيل 2016تم خالل العام 

للمبيدات الجديدة التي استوفت المتطلبات وتم تنفيذ 

التحاليل المعملية والتجارب الحقلية واستوفت الرسوم 

 شهادة تسجيل مبيدات 199المقررة حيث تم اصدار 

.افات نباتية جديدة

 م  منح شهادات إعادة تسجيل 2016تم خالل العام 

للمبيدات المتداولة التي استوفت المتطلبات وتم إعادة 

تقييمها خالل العام المنصرم واستوفت الرسوم 

 شهادة إعادة تسجيل 65المقررة حيث تم اصدار 

.مبيدات افات نباتية متداولة

تم تجهيز البيانات واالعداد النهائي الصدار شهادات 

 مبيد ال زال قيد 50 ) مبيد 100تسجيل المبيدات لعدد 

 مبيد تحتاج لمناقشة نتاجها 50االختبارات المعملية ، 

100%

العمل مستمر

 عقدت–  المقترحات لدراسة  مصغرة لجنة كلفت 

 اعمالها زالت وال اجتماعات ثالث اللجنة تللك

 نتاج اعتماد االجتماع ذات في اللجنة اقرت. مستمرة

 قبل من نفذت التي مبيد 254 لعدد الحقلية التجارب

 للبحوث العامة والهية النبات لوقاية العامة اإلدارة

 استمرار. ذمار بجامعة الزراعة وكلية الزراعية

 النباتية اآلفات مبيدات لتداول الفنية الجنة أعمال

 4 عدد 2016 العام خالل اللجنة عقدت حيث

 الصلة ذات المواضيع لمناقشة كرست اجتماعات

. المبيدات بتداول

 تسجيل شهادات منح  م 2016 العام خالل تم

 تنفيذ وتم المتطلبات استوفت التي الجديدة للمبيدات

 الرسوم واستوفت الحقلية والتجارب المعملية التحاليل

 مبيدات تسجيل شهادة 199 اصدار تم حيث المقررة

.جديدة نباتية افات

 تسجيل إعادة شهادات منح  م 2016 العام خالل تم

 إعادة وتم المتطلبات استوفت التي المتداولة للمبيدات

 الرسوم واستوفت المنصرم العام خالل تقييمها

 تسجيل إعادة شهادة 65 اصدار تم حيث المقررة

.متداولة نباتية افات مبيدات

 شهادات الصدار النهائي واالعداد البيانات تجهيز تم

 زال ال مبيد 50 ) مبيد 100 لعدد المبيدات تسجيل

 لمناقشة تحتاج مبيد 50 ، المعملية االختبارات قيد

 لجنة قبل من وإقرارها افنية الجنة قب من نتاجها

 المبيدات تداول تنظيم قانون تعديل متابعة استمرار

النباتية االفات

 العامة الهيئة

الزراعية للبحوث

 العامة اإلدارة

النبات لوقاية
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 اإلفراج ومذكرات المبيداتوالتصدير استيراد تنظيم

.للمبيدات

 العام خالل الصادرة  التصاريح عدد بلغ حيث تم

  كميات بإجمالي  تصريح ( 849 )2016

  التعفير كبريت كميات شاملة  كجم/لتر 6075319

 إفراج ( 90 )  2016 عام خالل االفراجات عدد بلغ 

كجم/لتر  3987851 كميات بإجمالي

100%

تم أصدار التراخيص الخاصة بمزاولة عمليات تداول 

 تراخيص 69=  المبيدات إجمالي عدد التراخيص 

ترخيص  تم 45= ترخيصتجديد عدد 24= جديد عدد 

 ترخيص نقل المبيدات بين المحافظات تم 40منح 

 يوم24 حمالت مفاجئة لمدة 2تنفيذ عدد 

100%

تم النزول الفردي لعمل الرقابة والتفتيش وجمع 

المعلومات بشكل شبه يومي

تم الحصول على عدد من المصادر لإلبالغ باي 

مخالفه مقابل مكافئة مالية بسيطة

 شحنة من النقاط االمنية والتي تم االبالغ 11ضبط 

عنها

 شحنة مبيدات من الشحنات المضبوطة من 11معاينة 

االمن والجمارك

 محضر ضبط مخالفات الى النيابة 23 احالة عدد 

العامة

. محضر الى نيابة المخالفات14احالة 

 المضبوطة في 19- 10826 معاينة الدينة رقم 

المنطقة الخامسة امانة العاصمة قسم الصياح وتحرير 

.محضر ضبط وإرساله الى النيابة

 قضية من قضايا المبيدات المنظورة في 37متابعة 

المحاكم والنيابات

 طن في مخازن 8.6 ضبط وتحريز مبيدات ممنوعة 

الوقاية ورفع محاضر الضبط الى النيابه

 مخزن لمهربي المبيدات34 تفتيش عدد 

العمل مستمر

الرقابة على تداول المبيدات

100%

 عقدت–  المقترحات لدراسة  مصغرة لجنة كلفت 

 اعمالها زالت وال اجتماعات ثالث اللجنة تللك

 نتاج اعتماد االجتماع ذات في اللجنة اقرت. مستمرة

 قبل من نفذت التي مبيد 254 لعدد الحقلية التجارب

 للبحوث العامة والهية النبات لوقاية العامة اإلدارة

 استمرار. ذمار بجامعة الزراعة وكلية الزراعية

 النباتية اآلفات مبيدات لتداول الفنية الجنة أعمال

 4 عدد 2016 العام خالل اللجنة عقدت حيث

 الصلة ذات المواضيع لمناقشة كرست اجتماعات

. المبيدات بتداول

 تسجيل شهادات منح  م 2016 العام خالل تم

 تنفيذ وتم المتطلبات استوفت التي الجديدة للمبيدات

 الرسوم واستوفت الحقلية والتجارب المعملية التحاليل

 مبيدات تسجيل شهادة 199 اصدار تم حيث المقررة

.جديدة نباتية افات

 تسجيل إعادة شهادات منح  م 2016 العام خالل تم

 إعادة وتم المتطلبات استوفت التي المتداولة للمبيدات

 الرسوم واستوفت المنصرم العام خالل تقييمها

 تسجيل إعادة شهادة 65 اصدار تم حيث المقررة

.متداولة نباتية افات مبيدات

 شهادات الصدار النهائي واالعداد البيانات تجهيز تم

 زال ال مبيد 50 ) مبيد 100 لعدد المبيدات تسجيل

 لمناقشة تحتاج مبيد 50 ، المعملية االختبارات قيد

 لجنة قبل من وإقرارها افنية الجنة قب من نتاجها

 المبيدات تداول تنظيم قانون تعديل متابعة استمرار

النباتية االفات

 العامة اإلدارة

النبات لوقاية
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الوديعة ، البقع،علب: النباتي الحجر متطلبات تجهيز
ـــــــ

 شهائد بواقع تجارية مبيدات شحنات عينات تحليل. 1

 (135) بواقع مبيد (127) لــ شهادة (35) عددها

 زراعية مبيدات تجارب عينات تحليل و فعالة مادة

 تم.   2                       (65) عددها شهائد بواقع

 شهادات الصدار النهائي واالعداد البيانات تجهيز

 زال ال مبيد 50 ) مبيد 100 لعدد المبيدات تسجيل

 لمناقشة تحتاج مبيد 50 ، المعملية االختبارات قيد

 لجنة قبل من وإقرارها افنية الجنة قب من نتاجها

.                                                 المبيدات تسجيل

 ألجهزة الكهربائي المنظم جهاز واصالح صيانة. 3

   المختبر

 تشغيل لغرض الشمسية الطاقة تركيب استكمال. 4

 تتطلب التي للمبيدات الثابتية اختبارات إلجراء الفرن

 اجراء فترة مدار على الكهربائي التيار توفر

–  اسبوعين من تستغرق والتي المطلوبة االختبارات

. اسابيع اربعة

 كمتعاونات كيمياء اخصائيات 2 عدد مع التعاقد. 5

. قدراته لتعزيز المختبر في

 واجهزة النيتروجين لمولد وتنظيف صيانة اجراء. 6

HPLC الـ وجهاز  GC ال

 صيانة لغرض مهندسين 2 عدد عقود استكمال. 7

عليها والمحافظة المختبرات اجهزة

 بالمختبر الخاص المولد وتشغيل وصيانة اصالح. 8

االجهزة على المحافظة لضمان

 كيماويات) من المختبر احتياجات توفير متابعة. 9

(قرطاسية غيار، وقطع ومحاليل

المختبر في صنعاء جامعة من الطالب تدريب. 10

التجارية الشحنات شهادات تجهيز. 11

 مبيدات عينات وكشوفات شهادات تجهيز. 12

التسجيل إعادة/  التسجيل

 اوال مخزنيا المستورة المبيدات عينات توريد. 13

إستمرار 

عمل المختبر

 وجودة نوعية تحليل مختبر تشغيل في االستمرار

المبيدات

 العامة اإلدارة

النبات لوقاية
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 للمبيدات المتبقي االثر مختبر تشغيل في االستمرار

عالية بكفاءة

 

 والمواصفات التقديرية بالتكلفة والرفع التجهيز- 1

  HPLC السائلة الكروماتوجرافيا بجهاز الخاصة

 مختبر دعم لغرض FAO والزراعة األغذية لمنظمة

  والمبررات بالحيثيات الطلب إرفاق مع بشرائه األثر

 Proposalالجهاز توفير ألهمية.

 العينات جمع لغرض الميداني النزول تنفيذ- 2

 عن تنفيذها تم والتي الحقلية بالتجارب الخاصة

 ( نباتية عينة 13 عدد ) الزراعية البحوث طريق

 بالتجارب الخاصة العينات وتحليل استخالص- 3

-Gas Chromatography( GC بجهاز الحقلية

ECD /NPD) 44 عدد) التحليل بنتائج والرفع 

 المحاصيل في للمبيدات المتبقي االثر لتحليل  (شهادة

.   المختلفة الزراعية

50%

النباتية الصحة مختبرات تشغيل استمرار

 م2016  النصف خالل النباتية الصحة مختبر انجز

 المتنوعة الخضروات بذور من عينات فحص

 الصناعية الترب فحص وكذا بالدنا الى المستوردة

 النبات عينات بفحص المختبر قام كما المستوردة

: تم حيث  المزارعين قبل من احضارها يتم التي

 الخضروات بذور من عينة 140 عدد فحص- 1

.  الصناعية والترب المتنوعة

 تم وثمار وترب نبات عينة 281 عدد فخص- 2

 انواع تحديد تم حيث المزارعين قبل من احضارها

 الالزمة التوصيات وتقديم بها المصابة اآلفات

30%

 استيراد تصاريح واصدار للمبيدات الحقلية التجارب

المكافحة اليات

 المبيدات لتجارب والتنفيذ والتجهيز التخطيط:   اوالً

.العالقة ذات الجهات مع بالتنسيق

:    الجانب هذا في التالية االنشطة تنفيذ العام خالل تم

 لتقييم الحقلية التجارب خطة اعداد                  - 

 الفترة خالل ستنفذ مبيد 494 لعدد النسبية الكفاءة

.    -  الوزارة قيادة من واعتمادها م 2017 / 2016

 بواسطة مبيدنفذت 220لعدد  الحقلية التجارب تنفيذ

.لوقاية العامة    االدارة فرق

 المستوردين مع القديمة  التجارب عقود تنظيم- 

تسلسلية أرقام وإعطائها خاص سجل في وتسجيلها

 وترتيبها اختبارها المطلوب المبيدات عينات استالم- 

 للتجارب المناسبة بالصورة وتجهيزها المخزن في

.مستفيد (12)لعدد مبيد(179)

 للتجارب الفنية التقارير وتوثيق ومراجعة استالم

 االدارة وفرق الزراعية البحوث من المنفذة الحقلية

.النبات لوقاية العامة

60%

 العامة اإلدارة

النبات لوقاية
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ً العيد ابو  المفترس وإكثاره تربيته  في ونثره معمليا

المزارع

بالمفترس الخاصة التربية صناديق وتجهيز تنظيف تم

 في الستخدامها مخبريا  مفترس 200 عدد اكثار تم 

المعملي االكثار عملية

 االمر فان المفترس من كبيرة اعداد اكثار لضمان 

 التي المنبت لبطاطس  من كبيرة كميات يتطلب

 االحداث بسبب عليها الحصول في صعوبة  وجدنا

.البالد بها تمر التي

20%

 Tuta   الطماطم على  األنفاق صانعة حشرة مكافحة

absoluta

 من لكل االفة بمكافحة الخاصة المبيدات صرف تم

 االدارة وافت والتي ادناه المبينة المحافظات

: المستهدفين المزارعين بكشوفات

 من لكل النيم مبيد من ( طن 11.7 ) كمية صرف

 الهيئة وكذا الجوف ، مارب ، صنعاء:  محافظات

.الزراعية للبحوث العامة

15%

 الشتوية الجراد تكاثر لمناطق ميدانية مسوحات تنفيذ

 الجراد حالة لتقييم تهامة سهل من كل في الواقعة

 مستجدات ظل في وخاصة البيئية والظروف الصحراوي

وميج تشاباال إعصاري

 خالل  الجراد ومكافحة مراقبة مركز مركز نفذ

 لتقييم ميدانية مسوحات مارس-  يناير من األشهر

  تهامة سهل من كل في  الصحراوي الجراد حالة

 على الفاو منظمة ومكتب الجراد مكافحة هيئة بدعم

:التالي النحو

 شهر خالل تهامة سهل لمناطق ميداني مسح تنفيذ. 1

 اإلقليمية الهيئة من بدعم م2016 وفبراير يناير

.الوسطى بالمنطقة الصحراوي الجراد لمكافحة

 مارس شهر خالل طارئ ميداني مسح تنفيذ. 2

 في للجراد نشاط فيها سجلت التي لمناطق م2016

 شبوة محافظة سواحل

 في الجراد حالة لتقييم ميدانية مسوحات تنفيذ. 3

 نهاية خالل وحضرموت مأرب محافظتي مناطق

50%

 العامة اإلدارة

النبات لوقاية
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 التكاثر مناطق في الجراد انتشار واحتواء المكافحة

الداخلية المحافظات في الواقعة الصيفي

 الزراعة ومكتب عدن محافظات من كال تزويد. 1

 جحانة" صنعاء ومحافظة"  حريب" مارب و سيئون

 رش موتور 11و مبيد لتر 9000 بكمية" وخوالن

 متكاملة وقائية بدلة 41و يدوية مرشة 40و ظهر

 المكافحة ةنفيذ اجل من وذلك GPS أجهزة 5 وعدد

 مجاميع ضد المنتشرة اإلصابات لبؤر الطارئة

 مارس االشهر خالل التجنح وحديث الحوريات

ويونيو ومايو

 شبوة محافظة في الطارئ للتدخل برامج إعداد.2

 لتنفيذ إضافة وحضرموت، ومأرب، (بيحان)

 في الوضع مستجدات لمتابعة ميدانية مسوحات

 لتوفير المنظمة لمكتب وتقديمها الداخلية المحافظات

.م2016مايو شهر خالل الفرق لتلك التشغيلية النفقات

 على للحصول صنعاء في الفاو مكتب متابعة. 3

 دوالر 25,000 بـ والمقدرة منها المقدمة المساعدة

 العقد خالل بذلك الخاصة االتفاقية على والتوقيع

50%

 الخاصة التربية صناديق وتجهيز تنظيف: اوالًاللوزيات اشجار على القلف من لحشرة الحيوية المكافحة

 صناديق وكذلكPauesia antennata  بالطفيل

 حشرة بمكافحة المتخصص العيد أبو المفترس تربية

.الدقيقي البق

 الحيوية المكافحة مختبر في العامل الفني الفريق قام

 زراعة طق منا في المن حشرة تواجد أماكن بمسح

 وبني همدان مديريات في والتفاحيات اللوزيات

 زيارة 24 خالل من والحيمة مطر وبني  الحارث

 من وعينات التربية أفرع جمع خاللها تم ميدانية

 في وإطالقه المختبر في تربيتها الستعادة اإلصابة

 اطالق تم حيث بعالية اليها المشار المديريات مناطق

 المن بحشرة المصابة االشجار على طفيل 16000

.  المناطق تلك في

ً  Pauesia antennata  طفيل وإكثار تربيه  معمليا

 برنامج حققه الذي للنجاح نظرا المزارع في ونثره

 الميدان في القلف من لحشرة الحيوية المكافحة

 في االستمرار من البد كان النجاح هذا على وللحفاظ

 للحفاظ الحقول إلي وإنزاله المختبر في الطفيل اكثار

.الحقل في الموجود التوازن على

 إنتاج  م  2016 العام  من األول الربع خالل تم

 على طفيل 16000 إطالق تم طفيل 21000

 اليها المشار المديريات من كل في المصابة األشجار

ً اإلكثار في الطفيليات بقية واستخدم.  بعالية . معمليا

ً الطفيل تربية في االستمرار  حالة ومتابعة معمليا

40%

 العامة اإلدارة

النبات لوقاية
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تم إنزال المناقصة وتم تنفيذ جزء من العمل وتعمل تم إستكمال إعداد التصاميم والبحث عن الجهة الممولة

اإلدارة حالياً على متابعة الجهات المعنية الستكمال 

م وتم 2013إنشاء المبنى الذي بدأ تنفيذه في عام 

من المبنى حتى بداية العدوان على % 70-انجاز 

بالدنا ومنذ ذلك الوقت توقف العمل نتيجة العدوان 

.والظروف التي تمر بها البالد 

70%

 وتوريد بتركيب الخاصة المناقصة إجراءات إستكمال

الزراعية والمخصبات المختبرواألسمدة أجهزة

تم إعداد مواصفات لعدد من األجهزة بهدف تطوير 

المختبر وتم الرفع بها الى الوزارة بهدف إنزال 

مناقصة بالممارسة بأجهزة وأدوات مختبر البذور 

والتي سيتم تمويلها من قبل صندوق تشجيع اإلنتاج 

الزراعي والسمكي وتم تشكيل لجنة تمثل فيها اإلدارة 

بأحد أعضائها للقيام بإجراء التحليل المالي والفني 

للعروض المقدمة ، وقد أوصت اللجنة بعدم قبول أي 

من العروض المقدمة  بسبب صغر المبلغ وكون 

.الجهات المتقدمة غير مؤهلة

0%

%0البالد بها تمر التي الظروف بسسب التنفيذ يتم لموالمخصبات البدور وإنتناج لتداول عمل ورشة عقد

%0إجراء أي إتخاذ يتم لمالبذور قانون إصدار متابعة

 الزراعية والمخصبات األسمدة قانون مسودة إعداد

التنفيذية وألئحتة

القانونية الشئون وزارة مع المتابعة يتم
مستمر

 ( مستفيذ ) شركة 15 التقييم طالبي لعدد التقييم تموالتقاوي البذور أصناف تقييم

 وعدد نوع 16 تقييمها تم التي المحاصيل أنواع عدد

صنف 152 األصناف

مستمر

 ( مستفيذ ) شركة 18 التقييم طالبي لعدد التقييم تمالخضر أصناف بذور تقييم

 وعدد نوع 22 تقييمها تم التي المحاصيل أنواع عدد

صنف 57 األصناف

مستمر

والشتالت البذور تدوال تراخيص 18 عدد إصدار تمالتراخيص إصدار
100%

 على الموافقة تم التي والخضروات البذور كميةبذور إستيراد

كجم 115962.25 العام في إستيرادها
100%

 إستيرادها على الموافقة تمت التي االصناف عددإستيرادها على الموافقة تمت التي االصناف

العام خالل صنف 113
100%

 إستيرادها على الموافقة تم التي الصلبة االسمدة كميةصلبة أسمدة

طن 122980.2 العام خالل
100%

 إستيرادها على الموافقة تم التي االسائلة االسمدة كميةسائلة أسمدة

لتر 5228290 العام خالل
100%

بلغت إجمالي كميات تقاوي البطاطس الواصلة خالل :بذور البطاطس 

. صنف (6)طن لعدد  (2699.525)م 2016العام 

شركات منتجة لتقاوي البطاطس  (3)تم استيرادها من

أربعة مستوردين محليين منتجين للتقاوي
100%

األدراة العامة 

للرقابة على 

جودة مستلزمات 

األنتاج الزراعي
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كميات وأصناف عينات تقاوي البطاطس التجارب:تقاوي البطاطس

 بلغت كميات  عينات التجاربالتي وصلت خالل العام  

أصناف (3)طن لعدد  (6.875)
100%

بلغت كميات بذور األعالف المستوردة خالل العام :بذور االعالف

صنف تم  (1)نوع و (1)م  الف كيلوجرام لعدد2016

استيرادها من شركة منتجة واحدة ومستورد واحد
100%

بلغت كميات األسمدة والمخصبات الزراعية التي تم :االسمدة والمخصبات التي تم الموافقة عليها 

م 2016الموافقة على استيرادها خالل العام 

. لتر5228290 طن و122980.2

100%

 184فحصهاعدد تم التي والتقاوي البذور من العيناتمخبرية فحوصات

 ولتقاوي الزراعية والتقاوي الخضر بذور من عينة

.عينة87 البذور مختبر إلى الواصلة البطاطس
100%

 من ألقراره ورفعة الذاتي للتشغيل تصور إعدادللمختبر الذاتي التشغيل

الوزراء مجلس
مستمر

نسبة تنفيذ الخطة االنتاجية للفروع والمزارع حتى 

(%59.7)م 2016نهاية العام 
60%

كمية االنتاج الموسم الصيفي  ألصناف المحاصيل 

(9636.4 ):    بإجمالي كلي 

لعمل االختبارات الرئيسية منها  (عينة572 ) تم أخذ

( عينة166)

محتوى ( عينة166)لعمل اختبارات اإلنبات و 

وزن  ( عينة166)نقاوة و  ( عينة166)الرطوبة و

االلف حبة

.لمحاصيل القمح والذرة الرفيعة

وتركز نشاط اختبار وتقييم االصناف على محصولي 

الكينوا والدخن االصبعي في مزرعة الجرابح التابعة

للمؤسسة ونشاط صيانة البذور على محاصيل القمح 

.والعتر والذرة الرفيعة والدخن

100%

وتلخصت المساحات التي تم    :التفتيش الحقلي 

هكتار ( 395 )هكتار منها(410 )تفتيشها بمايقارب 

خاصة ( 15)خاصة بمزرعة الجرابح ومساحة

بالمزارعين المستفيدين من البذور التي وفرتها 

بينما . محافظة عمرانFAOالمؤسسة لمنظمة  

 (100)المساحة الخاصة بمحصول القمح كانت فقط 

هكتار تتبع المزارعين المتعاقدين مع فرع المرتفعات 

. م 2016الوسطى للموسم الصيفي 

100%

األدراة العامة 

للرقابة على 

جودة مستلزمات 

األنتاج الزراعي

من البذور المحسنة عالية الجودة  ( طن955.7)انتاج كمية 

واإلنتاجية في فروع ومزارع

 )المؤسسة وهذه الكميات المنتجة تغطي مساحة      

عند المزارعين وانتاج متوقع من  (هكتار20110.5

الجهات

الموسسة العامة 

الكثار البذور  

المحسنة
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 عينة وتم 166تم الحصول على   :اختبارات البذور 

اختبارا وقد تمثل عدد العينات  (572)تنفيذ عدد 

واالختبارات المنفذة

.نشاط إدارة إنتاج وإعداد وتجهيز البذور

100%

خالصة إجمالي كميات البذور الخام المنتجة 

والمشتراة في فروع ومزارع المؤسسةاجمالي 

اجمالي المنفذ  ،1600=طن / المخطط

%      59.7=نسبة االنجاز ،955.7=طن/

: المخطط  والمنفذ من الخطة االنتاجية    المنفذ 

%40.3: اماغيرالمنفذ % 59.7

60%

اجمالي كمية البذور المنتجة و المشتراة حسب 

:                                  المحصول والصنف

 طن اجمالي كلي                               722.8

 اجمالي كمية البذور المنتجة والمشتراة في مزارع 

كج اجمالي كلي232983المؤسسة 

100%

 نسخة عادي للبروشور 500تصوير وتوزيع 

المصمم بشكل ملف الصادر عن المؤسسة يحتوى 

على معلومات عن المؤسسة للوافدين الى المؤسسة 

وكذلك خيالل زييارة الحقيول وتدشيين احصياد 

- م                2016الصيفي . للموسيم

نسخة  نشرات إرشادية 1000تصويروتوزيع 

تتضمن معلومات عيين المؤسسة وفروعها 

ومزارعها وأنشطتها المختلفة وأصنافها المنتجة 

للوافدين الي المؤسسة وكذلك خالل زيارة الحقول 

م2016وتدشين احصاد للموسم الصيفي

100%

 :(اعمال الحصاد والصيانة )الميكنة  

 م  2016إاجمالي عدد ساعات الحصاد خالل العام 

(831500 )

:-أعمال الصيانة- 

 كمباين فيات اثناء العمل في شرعه 2صيانة -  

.وذمار

 كمباين متوقفة منذ خمس سنوات صيانة 2صيانة -  

اولية والزالت بحاجة الى قطع غيار لدخولها الى 

100%

تجهيز ومراجعة دليل الخدمات المؤسسية بالتنسيق مع 

لجنة اعداد الدليل والمختصين في االدارات المختلفة والذي 

من العمل وذلك بشكل دقيق بحيث % 100تم انجاز 

يتضمن المعلومات الكافية عن الخدمات المقدمة بشكل

دقيق وبما يتوائم مع متطلبات المزارعين والجهات 

الرسمية والخاصة والمنظمات الدولية والمحلية بحيث 

يتمكنوا

.من التعرف والحصول على الخدمات بسهولة

تم

100%

 بذور من طن 3000 إلنتاج هكتار 160 زراعة

.(فابيويال،ديامنت) البطاطس

 و هكتار62 لمساحة دايمنت صنف األكثار تنفيذ

 إنتاج تم هكتار 136 بإجمالي هكتار74 فابيوال

طن 2500

الموسسة العامة 

الكثار البذور  

المحسنة

شركة انتاج 

بذور البطاطس

85%
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 البطاطس بذور من كمية وتوزيع وزراعة تفريغ       ·

ً المنتجة . وفابوال دايمنت الصنفين من محليا

 من طن688.58 كمية وتوزيع وزراعة تفريغ تم

ً المنتجة البطاطس بذور  دايمنت الصنفين من محليا

. وفابوال  األعوام في تجريبها سبق التي للبذور تأكيدية حقول تنفيذ

 صنف إلى باإلضافة أصناف 5 وكانت والواعدة السابقة

دايمنت

 انشطة لتوثيق شرعة قاع لمزرعة ميدانية زيارات- 

 وزارة قيادة زيارة وخالل والصيانة، التجارب برامج

.الزراعة

100%

 مختلفة اصناف بذور من طن 900 من يقرب ما استيراد

 من البطاطس شركة تتمكن ولم‘  البطاطس بذور من

. الحضر بسبب المخططة  الكمية كامل استيراد

طن 800 إستيراد تم

89%

 للطلب نظراً الشمسية بالطاقة ري مضخات توفير

المزارعين من عليها المتزايد

 المحمية للبيوت شمسية طاقة مضخة وتركيب توريد

 وتوريد صنعاء جامعة  الزراعة لكلية التابعة

 لمشاتل كيلو 11 شمسية طاقة مضخة وتركيب

 شمسية طاقة تركيب صنعاء للغابات العامة اإلدارة

0%

مستندي اعتماد فتح تمطن 300 ثالثي فوسفات سوبر سماد

NPK مستندي اعتماد فتح تم

%0التنفيذ يتم لمالطبيعي الزيوليت

مستمرمستندي اعتماد فتح تمباألنسجة مكاثرة فسيلة 15000 عدد توريد

مستمرمستندي اعتماد فتح تمالمبيد من طن 20 كمية توريد

 اليابانية المعونة من المقدمة الخام المواد كمية توريد

األشباك لمصنع

تنفيذ يتم لم
0%

 لمزرعة شمسية طاقة منظومة الواح وتركيب توريد

التوابع مع لوح 70 لعدد  االنتاجية سردود

تم
100%

%100تمإب/ م الزراعة لمكتب محمية بيوت 3 وتركيب توريد

 مع شمسية طاقة مضخة لوح 40 عدد وتركيب توريد

إب/ م الزراعة لمكتب التوابع

تم
100%

 لإلنتاج التابعة الزيتون لمشتل إنتاج مستلزمات توفير

. للوزارة النباتي

تم
100%

 الوزير بتوجيهات باألنسجة مكاثر نخيل فسائل توزيع

 الحديدة محافظة في المزارعين على فسيلة 7.000 لكمية

 المزارعين على أخرى فسيلة 3.000 كمية وبيع وصعده

.  األخرى المحافظات من عدد في

تم

100%

 وزارة لمباني شمسية طاقة منظومة وتركيب توريد

. صنعاء السمكية الثروة

تم
100%

 مخازن في المتوفر من زراعية ومعدات غيار قطع بيع

 الغير لدى المؤسسة مديونية من جزء وتحصيل المؤسسة

. المحافظات في والفروع العامة اإلدارة في

تم

100%

%0يتم لم.تهامة حوض مشروع وثيقة اعداد

المائية للموارد واالستدامة المتكاملة االدارة

الدخل مصادر وتنويع المحلي المجتمع تمكين

.القيمة وسالسل الزراعية المنتجات من المثلى االستفادة

يتم لم
0%

85%

الهيئة العامة 

لتطوير تهامة

شركة انتاج 

بذور البطاطس

مؤسسة 

الخدمات 

الزراعية

85%
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 وحدة انتاجية زيادة:  التالية المجاالت في التدريب

 المنتج ووحدة النباتية الزراعية المحاصيل من المساحة

.الموسمية الزراعية المسوحات تنفيذ- الواحد الرأس من

 انتاجية وتحسين بتطوير الخاصة والبرامج االنشطة تنفيذ

 الحشرية للمبيدات العشوائي االستخدام تقليل النخيل

والمياه التربة على وأثرها

الدراق حشرة بمكافحة الخاص البرنامج تنفيذ

 الزراعية بالتقنيات المزارعين ومهارات معارف زيادة

الحدبثة

يتم لم

0%

 مديرية 65 المستفيذين عدد أنشطة 5 عدد نفذالنخيل أشجار ورعاية خدمة

الدريهمي
100%

_  بقري طاعون ) مرضية حالت معالجة تنفيذ تم الحيوان صحة أنشطة

-  الكلب داء-  صغيرة مجترات-  أغنام جدري

 بالدجاج النيوكاسل مرض-  األفريقي الخيل طاعون

12304 لعدد ( البلدي

100%

 ) المعالجة الرؤس عدد  حقلية ميدانية أنشطة تنفيذ تمالحيوان صحة أنشطة

%100مختلفة صحية مجاالت في رأس ( 36666

 وقاية مجال في إيضاحية عمليات 6 عدد تنفيذ تمالخضروات وقاية أنشطة

 بمديرية  مزارع 42 المستفيذين عدد  النباتات
100%

 القرى وعدد جرام كيلو 1100 كمية توزيع تمالطماطم لمزارعي النيم مبيد توزيع

 القناوص-  اللحية-  الزهرة ) بمديريات 58 المستفيدة

)
100%

 ري شبكات لتركيب إيضاحية حقلية أيام 3 تنفيذ تمري شبكات

مزارع 300 المستفيذين عدد
100%

سهام وادي ومنشأت مور وادي منشأت صيانة تمالمائية المنشأت صيانة
100%

%0لم يتمشراء األت ومعدات جديدة

%0لم يتمتشجير شوارع األمانة

%0لم يتمتوفير مياة للمزروعات

توفير شجيرات وزهور لتلبية إحتياجات الشوارع من 

المزروعات

زهرة ( 12000 )تم إنتاج عدد 
100%

حماية األشجار والمزروعات في األمانة من األوبئة 

والحشرات وتغذيتها باألسمدة المناسبة

لم يتم
0%

%0لم يتمالمزروعات لري أخرى وسائل وتوفير الجوفية المياة على الحفاظ

%0لم يتمالري في حديثة وتقنيات وسائل إستخدام

حوض  ( 7219 )تم خرش وتحويض  عدد 

- السبعين - أزال وشعوب - الوحدة  )بمديريات 

القديمة - التحرير ومعين - الثورة وبني الحارث 

(والصافية 

100%

الهيئة العامة 

لتطوير تهامة

 الزراعة مكتب

باألمانة والري
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شجرة  ( 1272 )تم تنفيذعملية القص والتقليم لعدد 

- السبعين - أزال وشعوب - الوحدة  )بمديريات 

القديمة - التحرير ومعين - الثورة وبني الحارث 

(والصافية 

100%

%100معدة زراعية ( 29 )تم صيانة عدد 

 الزراعة مكتب

باألمانة والري
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