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 م/ عبدالملك قاسم الثور

 وزٌر الزراعة والري

ػ:صضطظػاضوزغرػػػػػػػػػػػػػػػ

 ولو للوصول االصرتاتيجية احملاصيل على الرتكيش  

 .الغذائي الوطين األمن من عالية مضتويات اىل نضبيًا

 تطويز صبيل يف والربامج اخلطط من حشمة فذتَن 

 النب. حمصول وإنتاجية سراعة وحتضني

 تواجى اليت والعزاقيل الصعوبات معاجلة يف نتوانى لن 

 وكفاءتى جودتى رفع على والعنل النب حمصول سراعة

 الوطين. االقتصاد تننية يف املضاهنة وبالتالي التصديزية

 اىل مضتولك من اجملتنع حتويل الوطنيةولويات المن أ 

 ما كل وإنتاج الشراعة حنو اجلاد بالتوجى منتج، جمتنع

 غذاء. من اليننيون املواطنون حيتاجى

 
 والحصار العدوان نتٌجة الٌمن بها ٌمر التً االستثنائٌة الظروؾ ظل وفً م،9103 العام خبلل    

 االقتصادٌة الهٌمنة لفرض سبل معٌشة المواطنٌن تستهدؾ التً المعٌشٌة والحرب الشامل االقتصادي

 المتؽٌرات مع وتنسجم الدولة اتجاهات مع تتوافق سٌاسات اتباع الى الوزارة سعت واالستعمارٌة،

 المحسنة البذور إلنتاج الوطنٌة قدراتال ورفع المإسسً البناء تحسٌن علىفعملت  الراهنة االقتصادٌة

 وتنظٌم النسبٌة، المٌزة ذات الواعدة الزراعٌة المحاصٌل لبعض اإلنتاج وتحسٌن الرئٌسٌة، للمحاصٌل

 االكتفاء نسب رفع متطلبات وتحدٌد الزراعً اإلنتاج ومستلزمات ومدخبلت الزراعٌة المنتجات استٌراد

 المنتجات استٌراد من الحد فً ٌسهم وبما المستوردة، المنتجات محل ستحل التً الزراعٌة للمنتجات تًالذا

 .والسٌادي السٌاسً القرار المتبلك شرط الؽذاء وامتبلك الؽذائً األمن تحقٌق أن باعتبار الزراعٌة،

 الوطنٌة الرإٌة فً جاء وكما ،الزراعً القطاع مع والجدي اإلٌجابً بالتعاطً السٌاسٌة القٌادة وتقضً    

 هو تحقٌقه أجل من ونعمل الجمٌع ٌدركه أن ٌجب وما ،(9191-9103)والتعافً الصمود االولى المرحلة

 المكانة على الحقائق وتدل واالستدامة، بالنمو تتصؾ زراعٌة تنمٌة لتحقٌق الجادة الخطوات من مزٌدا

 ظل فً الصمود على القادر القطاع كونه إلى باإلضافة الٌمنً االقتصاد فً الزراعة تحتلها التً المتقدمة

 .األزمات

 العام والشعبً الرسمً والتوجه الخارج، على االعتماد إلنهاء رئٌسٌا   وهدفا   دافعا   ٌعتبر الؽذائً األمن ان    

 الجاد بالتوجه منتج، مجتمع الى مستهلك من المجتمع وتحوٌل الٌمن، فً الموجودة اإلمكانٌات استؽبلل نحو

 االستراتٌجٌة المحاصٌل على والتركٌز ؼذاء من الٌمنٌون المواطنون ٌحتاجه ما كل وإنتاج الزراعة نحو

 . الؽذائً األمن من وكافٌة عالٌة مستوٌات الى نسبٌا   ولو للوصول وؼٌرها كالحبوب
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ػظ:ــطػدطػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 االقتصاد فً الرئٌسٌة القطاعات احد والبٌئٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة بؤبعاده الزراعة قطاع ٌمثل     
 الناجمة واالقتصادٌة االجتماعٌة والمشاكل الداخلٌة للهجرة  من وللحد للسكان نسبً استقرار عاملو الٌمنً،
 .عنها
 
السعودي  والحصار العدوان ظروؾ برؼم الوزارة حققتها التً النجاحات الى التقرٌر ٌشٌر كما     

 االنتاج زٌادة بؽرض المحسنة البذور من المزارعٌن متطلبات تلبٌة فً اهمها تمثلت والتً ،االمرٌكً

 المٌزة ذات المحاصٌل اهم انتاجٌة وتحسٌن لرفع وبرامج خطط بانتهاج والبدء الحبوب، لمحاصٌل الزراعً

 .البن محصول وأهمها النسبٌة

 
 قبل من ومستمرة كبٌرة لجهود كمحصله ،والري الزراعة لوزارة م9103 للعام السنوي ٌؤتً التقرٌرو   

 لها. التابعة والهٌئات الوزارة والمإسسات فً العاملة الكوادر
    

 :  التالً على منهاجٌته فً التقرٌر هذا تناول   
  ً9103تطور اٌرادات العام المال. 
 9103 عامال خبلل المنفذة الزراعٌة األنشطة أبرز. 
 الزراعٌة: البرامج 

 برنامج البن.  -
  9103موسم التشجٌر. 

 
ٌبلء هذا القطاع الهام جل االهتمام، والشكر اٌضا لقٌادة الوزارة ولكافة الشكر لقٌادتنا السٌاسٌة على إ   

على الجهود المبذولة فً سبٌل تحقٌق ومزارعٌن العاملٌن فً القطاع الزراعً من مهندسٌن وفنٌٌن وعمال 
طرٌق التنمٌة الزراعٌة المستدامة والتً تحقق للوطن وللمواطن الٌمنً المزٌد من خطوات ناجحة على 

 االمن الؽذائً واالستقرار المعٌشً والرفاه االقتصادي.
 
 

 م. معمر عمر النهاري                                          م. محمد علً معجم    
 مدٌر عام التخطٌط والمتابعة                مدٌر ادارة السٌاسات الزراعٌة                 

  
 
. 
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 اضعاغاتػواألعدافػواضدغادات:

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

من خبلل انتاج الشتبلت  زٌادة الصادرات الزراعٌة من محصول البنو، ومحصول البطاطسصٌل الحبوب محا
 االقتصاد الٌمنً.لتعزٌز وتوزٌعها على المزارعٌن 

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

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

 لنقدٌة الموجهة للتصدٌر وعلى رأسها محصول البناالهتمام بالمحاصٌل ا. 
 وزٌادة الزراعٌة ماتالخد وتوفٌر الزراعٌة المنتجات من المواطنٌن حاجات تلبٌة على لعملا 

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

  .النباتٌةمكافحة اآلفات و
 تفعٌل مراكز االرشاد الزراعًوخدمات اإلرشاد والتدرٌب واإلعبلم الزراعً  استمرار. 
  انتهاج سٌاسات تسـوٌقٌة صحٌحة ومحاولة فتح اسواق جدٌدة وتشجٌع إنشاء شركات تسوٌق

 زراعٌة.
  وذلك  فعال لمادة الدٌزل وتقلٌل تكالٌؾ االنتاجالتوجه الى استخدام مضخات الطاقة الشمسٌة كبدٌل

 .وفق ضوابط ومحددات لذلك بما ٌكفل عدم هدر الموارد المائٌة
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  أعطغظػاضػطاعػاضزراريػسيػاالشتصادػاضوطظيػػػػػػػػػػػػ

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

 اقتصادية واجتماعيه وبيئية "

 71

 

 1.37

 

 75

 

 

 

 

 

 

  

  

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

 :من االقيام بعدة مهام في آن واحد بدء
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 المساحة المزروعة حسب طرٌقة الري هــ الري طرٌقة

 506,539 أمطار

 340,889 آبار

 158,988 سٌول

 15,801 سدود وحواجز

 31,948 ؼٌول

 10,647 ةماء منقول بالسٌار
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 سٌول 
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 غٌول
 
1% 

سدود 
 وحواجز
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ػ

ػ

ػ

ػ

ــتضظػبـــنػتـــمػػػػ711,111 ػظتاجؼـــاإذـ
ػوتوزغطؼا

ػ

ػاضطحدظظػاضحبوبػبذورػطنػطنػ1,200
ػوتوزغطؼاػاظتاجؼاػتم

طـــنػطـــنػبـــذورػاضبطـــاطسػػ96,491
ػاضطحدظظػتمػػإصثارعا

ضترػطنػاضطبغداتػاضطخاضغظػاضتيػػ001,779
ػرغدػتصدغرعاأ

رأسػطنػاضثروةػاضحغواظغـظػػػ4,405,497
ػتمػططاضجتؼاػوتحصغظؼا

حطضظػضوشاغظػاضظباتاتػسيػػ09
ػاضطحاسظاتػتمػتظغغذعا

تـمػػػطتظورـظػػذتضظػساصؼظػ18,851
ػاظتاجؼا

ــرػػطظغــــذػحــــدوديػجدغــــدػػ9 ضضحجــ
ػاضظباتيػتمػستحه

ػوزغظـــــظػحراجغـــــظػذـــــتضظػ41,971
ػاظتاجؼاػتمػطتظورظػ

ػطحطظػطظاخغظػتمػترصغبؼاػأوػ41
ػتأعغضؼا

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

 اضتحدغاتػرزمػظجازاتإػ9109
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ػ

:9109أبرزػاإلظجازاتػسيػػػػػػػػػػػػػ

 

والمإسسات التابعة لها، فبرؼم بالعدٌد من االنجازات التً حققتها الوزارة والهٌئات  2019تكلل العام       

الكثٌر من العوائق والصعوبات التً واجهت العمل التنموي الزراعً نتٌجة استهداؾ البنى التحتٌة لمعظم 

الذي اثر على حجم الصادرات من السلع ونتٌجة الحصار الخانق  ،المرافق الحٌوٌة الزراعٌة واالسواق

 ستلزمات االنتاج الزراعً، حققت الوزارة جملة من االنجازاتالزراعٌة، وادي الى ارتفاع اسعار مدخبلت وم

  فٌما ٌلً: ابرزهانورد  الهامة

 ( من بذور محاصٌل الحبوب المحسنة 10200انتاج وتوزٌع )طن.  
 ( من بذورطن 50267انتاج وتوزٌع ) البطاطس المحسنة. 
  استفاد من البذور المحسنة التً تم انتاجها. من  صؽار المزارعٌن مزارع( 30325)اكثر من 
  توزٌعها على المزارعٌن فً مناطق زراعة البن. تم، بن (شتلة 100000000)انتاج  
 متنوعة وزٌنة فاكهة وحراجٌة (شتلة 820820) انتاج. 
 اعادتها لؽرض وذلك رسمٌة ؼٌر بطرٌقة الببلد دخلت التً المبٌدات من (لتر 1130779)  تصدٌر إعادة 

 .منه جلبت الذي البلد إلى
  2018% عن العام 169تحقٌق نسبة زٌادة فً اٌرادات الوزارة بواقع. 
 ئلدارة العامة لفذ منمنقذ جبل راس فً محافظة  الحدٌدة ومنفذ الزاهر فً محافظة الجوؾ ( 2) فتح عدد

وزٌادة الرسوم  فٌها وفرض الرقابة الجمركٌة على المنافذ وتمكٌن مفتشً الحجر النباتً ،لوقاٌة النباتات
 المحصلة من المنافذ. 

 باتخاذ سٌاسات جدٌدة ن الؾ لايرٌلاير الى ثبلث خفض قٌمة سماد الٌورٌا فً السوق المحلٌة من مائة الؾ ،

 .لوزارةانتهجتها ا

  تزوٌر اسمدة الى الجهات المختصة. (معامل 2)وإحالة  ،محلٌة إلنتاج االسمدة (مصانع 9)التصرٌح لعدد 

 من االمراض الحٌوانٌة المختلفة الثورة الحٌوانٌةمن  (رأس 404150497)تحصٌن عدد. 

  مناخٌة  (محطات 8)تركٌب مطرٌة و (محطة 26)مناخٌة اتوماتٌكٌة متكاملة و  (محطات 9)صٌانة عدد

 الضالع، ابٌن، حضرموت، المهره.رٌمه،  ،ٌدةالحدفً كبل من صعده، 
  لمكافحة اآلفات واالمراض النباتٌة  (حملة 12)تنفٌذ عدد 
 مؤرب ،مكافحة الجراد الصحراوي فً مناطق التكاثر الصٌفً فً المناطق الشتوٌة لمحافظات صنعاء، 

 .الحدٌده ،عمران ، حجه،ذمار
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 :9109ػاضطاضيتطورػاالغراداتػضضطامػ:ػاواًلػػػػػػػػػػػػ

 رفع االٌرادات المالٌةالوزارة من خبلل حزمة من السٌاسات المالٌة واالجراءات االدارٌة استطاعت       

 .9102% عن العام 013بنسبة زٌادة تقدر بـ  9103فً العام 

 .لاير( 04944419442,2) 9103اٌرادات العام المالً  -
  .لاير( 41041194132) 9102اٌرادات العام المالً  -
   .لاير( 12942194111)  مقدار الزٌادة فً االٌرادات -

 عودي االمرٌكً الؽاشم على ببلدناالسلحصار وا العدوانل اوضاع فً ظووٌعتبر هذا انجاز ؼٌر مسبوق 
 :وكما هو مبٌن على النحو التالً

 
 الزٌادةنسبة  الزٌادة 9109اٌرادات  9108اٌرادات  نوع الحساب االدارة م

 وقاٌة النباتات 0
 %42 1241444114 ,,942401042 013440142,0 المبٌدات

 %924 91140204210 21441114011 3144344123 الحجر النباتً

 صحة الحٌوان 9

تنظٌم وحماٌة 
الثروة 
 الحٌوانٌة

3340204204 02149014210 2041934141 29% 

المختبر 
البٌطري 
 المركزي

0141124211 32410342,, 2241,,4423 220% 

2 
الرقابة على جودة 
 تًامستلزمات االنتاج النب

البذور 
 والمخصبات

1344124,11 91442324,41 91,443,4141 931% 

 التسوٌق الزراعً 4
التسوٌق 
 الزراعً

0149,14111 1142,94111 1141194111 ,30% 

 %01 3,4003, 14,114141 43004,92, الدٌوان العام الدٌوان العام ,

 %013 12942194111 04944419442,2 41041994132 االجمالً
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ػ:ػاألظذطظػاضزرارغظػثاظغًاػػػػػػػػػػ

ػاظتاجػاضبذورػاضطحدظظ:ػ (0
منها  رفع نسبة االكتفاء الذاتًتهدؾ الوزارة الى زٌادة الكمٌات المنتجة من البذور المحسنة لؽرض    

محلٌا، ونظرا لزٌادة الطلب على البذور المحسنة لمختلؾ محاصٌل الحبوب والبطاطس، وتبٌن البٌانات 

االحصائٌة تدنً مستوى انتاجٌة المحاصٌل الزراعٌة مقارنة بالمستوٌات العالمٌة، كما تشٌر التقارٌر 

ما تم استخدام التقانات الزراعٌة  والدراسات الى امكانٌة احداث قفزات اٌجابٌة وتحقٌق انتاجٌة مرضٌة اذا

كاستخدام البذور المحسنة والمٌكنة الزراعٌة وتطبٌق انظمة الري الحدٌث وتفعٌل دور االرشاد الزراعً 

 لتوعٌة المزارع بالممارسات الجٌدة فً االنتاج.

 انتاج بذور محاصٌل الحبوب المحسنة:  (0.0
 

 
 

 

 

 

 

 

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

فً  باإلنتاج بلهتمامل نظرا م9210 للعام المستهدفة الخطة من%( 01) انجاز وبنسٌة( طن 00211)
وللمساهمة فً رفع لتزاٌد الطلب ولتؤمٌن حاجة الببلد من المحاصٌل الرئٌسٌة  نظرا مختلؾ الفروع

، مستوٌات االكتفاء الذاتً من محاصٌل الحبوب الرئٌسٌة للوصول الى مستوٌات عالٌة من األمن الؽذائً
 وكما هو موضح بالجدول التالً:

 (4) رقم جدول

 المزروعة  والمساحات والبقولٌات من محاصٌل الحبوبالمحسنة  البذور إنتاج  

20192019

161,1 ,66 51% 4,000 
541 0,6 147% 21,176 
46 566 500% 16,667 
51 11 60% 600 
1 7 700% 88 

4 15 300% 16566 

56 , 30% 166 

16166 16566 80% 406801 

 ادى مما والحصار العدوان استمرار ومع الريف في الصمود على القدرة تعزيز اطار "في

 بالحبوب" المزروعة المساحات انحسار الى

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

 للفئات العٌش سبل وتحسٌن المزارعٌن صغار وتشجٌع ودعم الحبوب محاصٌل من االنتاج مستوى
 لمحاصٌل المحسنة البذور من المتزاٌد االحتٌاج ولسد للدخل رئٌسً كمصدر الزراعة على المعتمدة
 النباتٌة. واآلفات األمراض من والخالٌة والسلٌمة الرسمٌة والمواصفات المعاٌٌر ذات الحبوب
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 :اكثار بذور البطاطس المحسنة (1.2

 

 

 

 

 

 

 

   

  

، من بذور البطاطس المحسنة الجاهزة للتوزٌع على المستفٌدٌن طن( 4911,تم انتاج) 9103وخبلل العام  

طن من  9040,2كما تم انتاج  الوطنً لبذور البطاطس المحسنة، االحتٌاج من%( 19) تؽطٌة ةوبنسب

 كما هو موضح بالجدول التالً:  البذور المحسنة لمحصول البطاطس عن طرٌق التعاقد مع المزارعٌن،

 

 

 

 (5) رقم جدول

    المحسنة والمساحات المزروعة بالبذور المحسنة البطاطس بذور إنتاج  

التً تم  المساحة االنتاج
 ()هكتار زراعتها

مدخالت 
 )طن(البذور 

 الكمٌة المنتجة
 )طن(من البذور

 50267 573 172 االنتاج المباشر

 210153 30205 10282  )تعاقد مع المزارعٌن(االنتاج الغٌر المباشر

 260420 30778 10454 االجمالً

 

 

 

 

 

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

  واإلنتاجية"

 إنتاجٌة وتحقٌق المزارعٌن على العبء ولتخفٌف ،الوزارة فً المعتمدة الفنٌة للمواصفات المطابقة   

 الذي الخانق االقتصادي والحصار الصعبة البالد أوضاع ظل فً خاصة البطاطس محصول من عالٌة

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

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

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

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

 .البطاطس بذور استٌراد من
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 انتاج الشتالت:  (0.1
 

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

 .والحراجٌة والزٌنة البستانٌة

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

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

 .المرافق تلك لخدمة اقتصادٌة عائدات وتحقٌق لها التابعة المشاتل خبلل

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

 والحراجٌة والزٌنة نتاج الشتالت البستانٌةا: 
 

 

 

 
    
 من المزارعٌن علٌه ٌحصل الذي االقتصادي والمردود الفاكهة بساتٌن زراعة فً التوسع لمواكبة تتوٌجاو

 من وخالٌة عالٌة جودة ذات األصناؾ وإدخال الفاكهة شتبلت إنتاج زٌادة فً األمر ٌتطلب الفاكهة إنتاج
 فً للتوسع الخاص القطاع مساندة فً التوجه استمرار فكان والبٌئٌة المناخٌة للظروؾ مبلئمة األمراض

 إنتاج زٌادة فً أثره الخاص والقطاع  العام  القطاع مشاتل من كل جهود لتظافر وكان الفاكهة شتبلت إنتاج
 .متنوعة فاكهة وحراجٌة وزٌنة شتلة( 294291) إنتاج :م9103 عام خبلل تم حٌث المختلفة الفاكهة شتبلت

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

  التابعة للوزارة:  

 (6) رقم جدول

 والحراجٌة والزٌنة االصناف المنتجة والموزعة من الشتالت البستانٌة 

 المحافظة
 شتالت فاكهة

 متنوعة
 الحراجٌةشتالت ال

 زٌنة متنوعةالو
ج من المنتاجمالً 

 الشتالت

 04911 04091 - حجة

 014111 004111 14111 عمران

 94111 94111 - ذمار

 9142,1 14111 0342,1 اب

 094111 44111 24111 صنعاء

 0,4111 014111 4111, المحوٌت

 242,1 249,1 - مشتل بئر القحوم

 294291 424311 2242,1 االجمالً

 
 
 
 

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

  "األمراض من الخالية العالمية المواصفات
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 :انتاج شتالت الغابات 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

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

 ٌوضح الجدول التالً:من شتبلت الؽابات وكما شتلة(  0241,1)تم انتاج  9103وخبلل العام 
 
 

 (7) رقم جدول

 االصناف المنتجة والموزعة من شتالت الغابات 
االصناف 
 المنتجة

عدد الشتالت المنتجة 
 )شتلة(

 4211, السدر

 41,1, طنب

 04111 الجبل اكلٌل

 411 شاي زٌنه

 911 شٌح

 0241,1 االجمالً 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 .النباتً الغطاء فً تدمٌر إلى والغابات المناطق من الكثٌر تعرض بعد خاصة علٌها الحفاظ
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 وشاغظػاضظباتات: (9

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

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

ؾ جمٌع وسائل المواطنٌن والسعً الى تضٌٌق الفجوة بٌن نمو اإلنتاج والزٌادة السكانٌة، والسعً الى توظٌ

اإلنتاج المتوفرة فً هذا االتجاه اآلمر الذي استوجب توفٌر مستلزمات اإلنتاج بما فٌها المبٌدات التً تعمل 

على منع اإلصابة بالعدٌد من اآلفات النباتٌة التً تسبب لها األضرار البالؽة، وقد تإدي إلى إتبلفها نهائٌا  ، 

بلمة البٌئة ، ووضع ضوابط لدخول المبٌدات وتقٌٌمها ووضع وبما ال ٌإثر سلبا  على صحة اإلنسان وس

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

 .حماٌة الموارد النباتٌة من اآلفات 
 .حماٌة النبات ومكافحة اآلفات النباتٌة 
 ار السلبٌة للمبٌدات الزراعٌةآلثحماٌة البٌئة من مخاطر ا. 

 

 حمالت وقاٌة اآلفات واالمراض النباتٌة: (9.0
 

 حملة مكافحة دودة الحشد الخرٌفٌة على محصول الحبوب 

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

 عملٌة تذنف، حٌث %(90) إلى احٌانا   وتصل%( 80) إلى المحصول تدمٌر نسبة تصل حٌث  الشامٌة

 صنعاء،) فً محافظات على المحمولة المكافحة آلٌات استخدام خبلل من الخرٌفٌة الحشد لدودة المكافحة

وكانت ، (،مؤرب ،البٌضاء ،تعز ،إب ،ذمار رٌمه الجوؾ،الحدٌدة، المحوٌت، حجه، ، صعده ، عمران

 النتائج كالتالً:

 محافظة( 13) فً هكتار( 2690) مكافحتها تم التً المساحة بلؽت  

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

 زراعٌة أسرة(4035) المستفٌدٌن عدد 

 محافظة( 13) المستهدفة المحافظات جمٌع فً مصٌدة( 672) المركبة الفرمونٌه المصائد عدد. 

 

 العنب على البق وحشره الزغبً البٌاض مكافحة حملة 

 

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

 النتائج وكانت  وخوالن حشٌش بنً بمدٌرٌتًالسٌارات مع إشراك بعض آلٌات المكافحة المحمولة على 
 :كالتالً

 عنب شجرة( 310)    البٌاض مرض مكافحة تم التً للعنب األشجار عدد بلؽت  

 الزراعً البٌاض مرض بمكافحة والخاصة لتر/كجم(091) المستخدمة المبٌدات كمٌة بلػ 

 البق حشرة بمكافحة المتخصصة لتر/كجم(094) المستخدمة المبٌدات كمٌة بلؽت. 

 زراعٌة أسرة( 032) المكافحة عملٌة من استفاد. 
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 القمح آفة مكافحة حملة 

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

 هكتار(   432)    مكافحتها تم التً المساحة بلؽت 

 اآلفة لمكافحة حشري لتر(   929)    المصروفة المبٌدات كمٌة بلؽت 

 زراعٌة أسره(   2,,)  الحملة من المستفٌدٌن المزارعٌن عدد 
 
 القطن آفة مكافحة حملة 

 القطن بمحصول الزراعٌة األراضً من محدودة مساحات زراعٌة التحٌتا مدٌرٌة الحدٌدة محافظة فً تم   

 معاد( 02,1) المزروعة المساحة وبلؽت( المدمن الناصرٌة، الجبلٌه، المؽرس،) مناطق الزراعة وشملت

 :كالتالً النتائج وكانت النقدٌة المحاصٌل من ؼٌره مثل باآلفات القطن وٌصاب

 هكتار( 411) مكافحتها تم التً المساحة بلؽت 

 لتر/كجم( 221) المصروفة المبٌدات كمٌة بلؽت 

 زراعٌة أسره( 22) الحملة من المستفٌدٌن المزارعٌن عدد 
 
 اللوزٌات على األخضر المن مكافحة حملة 

 ،خوالن، مطر بنً) مدٌرٌات صنعاء محافظة فً اللوز أشجار على اللوزٌات من حشرة انتشرت   
 معٌشتهم فً المزارعون علٌها ٌعتمد والتً النقدٌة الزراعٌة المحاصٌل من اللوز محصول وكون( الحٌمتٌن
 :كالتالً النتائج وكانت المحصول هذا على وحفاضا   حوائجهم وقضاء

 مدٌرٌة فً شجرة( 290,) منها شجره( 11/09) علٌها األفه مكافحة تم التً األشجار عدد بلػ 

 كمٌة بلػ كما شجرة( 2192) وعدد مطر بنً مدٌرٌة فً شجرة( 01،22) وعدد الحٌمتٌن

 .زراعٌة أسره( 211) المستفٌدٌن عدد وبلػ حشري مبٌد لتر( 019) المستخدمة المبٌدات
 

 العامة الصحة ألمراض الناقلة الحشرات مكافحة حملة 

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

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

 والٌات الؽنً الكادر تمتلك العامة اإلدارة كون المبلرٌا ، الضنك حمى الكولٌرا لوبؤ الناقلة الحشرات

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

 :كالتالً النتائج وكانت (،الحدٌدة تعز ، األمانة)

 محمولة ضؽط آلٌة( 02) وعدد مٌكرونٌر آلٌة( 02) منها آلٌة( 91) المكافحة آلٌات عدد بلؽت 

 .سٌارات على

 مبٌد لتر( 002) ، حشري كجم( 411) منها لتر/ كجم( 02,) المبٌدات كمٌة بلؽت (ULV) 

 هكتار( 220) مساحة وفً مستنقع( 012) والمجاري المستنقعات عدد . 
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 مناطق مكافحة اآلفات واالمراض النباتٌة والمستهدفٌن ٌلخص( 8جدول)

 م
اآلفة او المرض الذي تمت 

 مكافحته
 المدٌرٌة المحافظة

المواقع 
 المستهدفة

 المستهدفٌن

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

 ( أسرة زراعٌة39) )شجرة(312 خوالن صنعاء

 حشرة من القمح واألصدى  2

 أسرة زراعٌة 406 )هكتار(196 العشه عمران

 صعده
المهادر 
 الصفراء

 أسرة زراعٌة 102 )هكتار(183

 الجوؾ
المتون 
 المصلوب

 أسرة زراعٌة 45 )هكتار(119

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

 المن األخضر على اللوزٌات 4

 ( أسرة زراعٌة 66) )شجرة(5321 بنً مطر صنعاء

 ( أسرة زراعٌة 32) )شجرة(3816 الحٌمتٌن صنعاء

 ( أسرة زراعٌة 18) )شجرة(3023 خوالن صنعاء

 الناقلة للكولٌرا الحشرات 5

 مستنقع مجاري 97 )هكتار(317 بنً الحارث صنعاء

 مستنقع مجاري 8 )هكتار(46 الثورة صنعاء

 مستنقعات مجاري 3 )هكتار(18 سنحان صنعاء

 مٌاه  راكدة )هكتار(28 الحربات تعز

 مٌاه  راكدة )هكتار(19 ماوٌه تعز

 راكدةمٌاه   )هكتار(13 التحٌتا الحدٌدة

6 
مكافحة دودة الحشد الخرٌفٌة 

 على محصول الذرة

 ( أسرة زراعٌة118) )هكتار(165   صنعاء

 ( أسرة زراعٌة103) )هكتار(236   عمران

 ( أسرة زراعٌة121) )هكتار(188   حجه

 ( أسرة زراعٌة98) )هكتار(117   المحوٌت

 ( أسرة زراعٌة26) )هكتار(47   الحدٌدة

 ( أسرة زراعٌة172) )هكتار(228   رٌمه

 ( أسرة زراعٌة341) )هكتار(468   ذمار

 ( أسرة زراعٌة281) )هكتار(394   إب

 ( أسرة زراعٌة83) )هكتار(114   تعز
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 الصحراوي الجراد ومكافحة مراقبة (9.9

 سلسلة فً محافظات عدة فً الودٌان من العدٌد فً الحورٌات مجامٌع ضد مٌدانٌة مكافحة تنفٌذ 
 وبرط مارب فً صرواح منطقة الى باإلضافة والجنوبٌة والوسطى الشمالٌة الؽربٌة المرتفعات
 مناطق فً ظهرت والتً الجراد حورٌات لمكافحة فرٌق 21 تكلٌؾ الجوؾ حٌث تم فً والحمٌدات

 المناطق تلك فً المكافحة المساحة وبلؽت االضرار بعض والحقت  الؽربٌة المرتفعات فً زراعٌة
 .المختلفة المبٌدات من لتر  0,,20  من أكثر فٌها استخدم هكتار  0240,

 وتبادل المراسبلت خبلل من األمطار وحالة اإلقلٌم دول فً الصحراوي الجراد حالة تتبع 
 بهدؾ وذلك روما فً الجراد معلومات خدمة ومركز اإلقلٌم دول وبعض المركز بٌن المعلومات

 آلٌة إٌجاد على والعمل الدول تلك من للجراد تهدٌد ألي المسبق واالستعداد والحذر الحٌطة أخذ
 الجراد نشاط ظل فً وخاصة انتشار للجراد نشاط أي وجود حال فً بها للتدخل مسبقا   مناسبة

 والسودان وإرٌترٌا السعودٌة من كل فً الوسطى المنطقة دول بعض تشهده الذي الصحراوي
 الببلد من الشرقٌة المناطق بعض فً المسجل الجراد نشاط إلى إضافة العام هذا بداٌة منذ ومصر

 المناطق به تؤثرت الذي لوبان إعصار لتؤثر نتٌجة وذلك وحضرموت المهرة محافظتً من كل فً
 .م9102 أكتوبر شهر خبلل الببلد من الشرقٌة

 تهامة سهل الشتوٌة و والجوؾ مارب الصٌفٌة التكاثر مناطق فً والمكافحة للمسح برامج تنفٌذ 
 من التموٌل على الحصول دٌسمبر وتم ، نوفمبر ، اكتوبر ، سبتمبر ، اؼسطس ، ماٌو االشهر خبلل
 سبتمبر) والشتوٌة(  سبتمبر ، ٌونٌو)  الصٌفٌة التكاثر مناطق فً المسح اعمال ونفذت الفاو منظمة

 خبلل تهامة سهل شمال فً  الحورٌات مجامٌع ضد مكافحة عملٌات نفذت كما(  نوفمبر ، اكتوبر ،
 من طن 2 كمٌة فٌها استخدمت هكتار 10111 حوالً المكافحة المساحة وبلؽت نوفمبر شهر

 .فنترثٌون لتر ٠١ وكمٌة دٌسمبر نهاٌة فً هكتار ٠٨١ وحوالً المبٌدات
 

 

 وضبط الشحناتتسجٌل المبٌدات والتصارٌح  (9.1

 

  والمخالفة إلى البلد الذي جلبت منهإعادة المبٌدات الممنوعة : 

 

خالٌة من األمراض والمواد الحفاظا على البٌئة الٌمنٌة والصحة العامة والزراعة والمنتجات الزراعٌة    
المسرطنة وصمودا ٌتجسد تجاه العدوان الؽاشم على ببلدنا والذي ٌعتبر إدخال المواد الممنوعة والمسرطنة 

تم بعون هللا تعالى  ى ببلدنا،العدوانٌة التً ٌستخدمها تحالؾ قوى العدوان علالى الٌمن احد االسالٌب 
الهٌئة الوطنٌة لحماٌة البٌئة والجهات ووبتضافر الجهود من وزارة الزراعة والري ونٌابة االموال العامة 

ؽرض االمنٌة تم إعادة تصدٌر ست حاوٌات من المبٌدات التً دخلت الببلد بطرٌقة ؼٌر رسمٌة وذلك ل

 لتر.( 0140111)إرجاعها إلى البلد الذي جلبت منه بكمٌة 

لتر من ( 9,739)تم إعادة تصدٌر كمٌة  الوزارةوكذلك فً نفس إطار األعمال الوطنٌة الكبٌرة التً تبذلها  

لسنه ( 15)إب رقم / المبٌدات الممنوعة والؽٌر مصرحة تنفٌذا لحكم محكمة نٌابة االموال العامة م

 .هجرٌة1440
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 تسجٌل المبٌدات 

 التفاصٌل العدد النشاط

تصارٌح 
استٌراد 

مبٌدات آفات 
 نباتٌة

397 

تصرٌح 
 استٌراد

( 0000210442)( تصررٌح اسرتٌراد مبٌردات بإجمرالً كمٌرات 1,058تم إصدار عدد )

( تصرررٌح ,9( تصرررٌح اسررتٌراد كمٌررات تجارٌررة وعرردد )945كجررم منهررا عرردد )/ لتررر

( لررم ٌررتم اسررتكمال 11تصرررٌح قٌررد سررداد الرسرروم وعرردد )( 47)اسررتٌراد عٌنررات وعرردد 

 : تفاصٌلها على النحو التالًو ،اجراءاتها
 . كجم مبٌدات حشرٌة/ لتر ( 5,330,077)كمٌة  -

 . فطرٌة مبٌدات كجم/  لتر( 3,563,703) كمٌة -

 . عناكبٌة مبٌدات كجم/  لتر( 1,572,573) كمٌة -

 . عناكبً/ حشري  مبٌدات كجم/  لتر( 626,545) كمٌة -

 . اعشاب مبٌدات كجم/  لتر( 31,280) كمٌة -
 . نٌماتودي مبٌدات كجم/  لتر( 7,270) كمٌة -
 . مادة الصقة وناشرة  كجم/  لتر( 4,000) كمٌة -

 . تعقٌم تربة  كجم/  لتر( 1,000) كمٌة -

شهادات 
تسجٌل 
 مبٌدات

156 

شهادة 
 تسجٌل

 ( شهادة تسجٌل منها:156تم إصدار عدد )

 .( شهادة تسجٌل مبٌدات كٌمٌائٌة جدٌدة86عدد ) -
 .ٌل مبٌدات طبٌعٌة وفرمونات جدٌدةشهادات تسج(  11)عدد 

 .( شهادات إعادة تسجٌل مبٌدات كٌمٌائٌة 17عدد ) -
 ( شهادات إعادة تسجٌل مبٌدات طبٌعٌة.13عدد ) -

 .شهادة قٌد تسدٌد الرسوم ( 29)عدد  -

اسماء تجارٌة 
 ثانٌة

إسم   27

تجاري 
 ثانً

 . سم تجاري جدٌدا( 27)اء الجدٌدة التً تم تسجٌلها عدد األسمبلػ  -

 مذكرات
 إفراجات
 الشحنات

128 

مذكرة 
 إفراج

 :لتر/كجم منها ( 2,459,019) إجمالٌة بكمٌة إفراج( 128) عدد إصدار تم

  كجم مبٌدات حشرٌة/ لتر( 1,026,328)كمٌة . 

 فطرٌة  مبٌدات كجم/ لتر( 648,691) كمٌة. 

 عناكبٌة  مبٌدات كجم/ لتر( 468,613) كمٌة. 

 عناكبٌة / حشرٌة مبٌدات كجم/ لتر( 310,377) كمٌة. 

 اعشاب  مبٌدات كجم/ لتر( 5,010) كمٌة. 
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 الرقابة والتفتٌش وحماٌة البٌئة (9.4

 

 التفاصٌل العدد النشاط

تراخٌص 
 مزاولة مهنة

 ترخٌص 87

من قانون تنظٌم  02و 09و  00( ترخٌص مزاولة مهنة وفقا للمادة 87تم إصدار عدد )

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

 كالتالً: تراخٌص( 01) بعدد باألمانة الزراعة مكتب 
  جدٌد. تراخٌص( 2) -
 تجدٌد تراخٌص( 9) -
 جدٌدة تراخٌص( 9) بعدد صعدة م. الزراعة مكتب 

 ترخٌص( ,1) بعدد النبات لوقاٌة العامة االدارة عبر  إصدارها تم التً التراخٌص

 كالتالً:
 . جدٌد ترخٌص( 01) -
 تجدٌد. ترخٌص( 2,) -

الموافقات الفنٌة 
 لتوزٌع المبٌدات

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

 . الوثائق و سداد الرسوم المقررة من قبل الوزارة 

إشعارات 
وصول 
 الشحنات

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

الشحنات 
المستوردة 
خبلل العام 

 م9103

 شحنة   81

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

 شحنة. 20التحلٌل المختبري، حٌث بلؽت الكمٌات المستوردة 

حمبلت الرقابة 
 والتفتٌش

 نزول مٌدانً

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

( 41تؤكد من تراخٌص مزاولة المهنة لجمٌع المحبلت التً تم تفتٌشها بعدد )( وال

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

حارة الشمس فً  -بٌت اللهٌدة  -تم مداهمة مخزن مبٌدات فً منطقة سعوان  -

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

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

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

 وتفتٌشها والتؤكد من تراخٌصها.

الشحنات 
المضبوطة 

لشحنات وا
الواصلة الى 
 مقر اإلدارة.

 شحنة 72

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

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

القضاٌا المحالة 
 الى النٌابة

 قضاٌا 1
 قضاٌا تم إحالتها الى نٌابة االموال العامة . 1 -
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 التجارب الحقلٌة وآلٌات المكافحة (9.5

 التفاصٌل العدد النشاط

التجارب 
الحقلٌة لتقٌٌم 

فعالٌة 
 المبٌدات

912 

عقود 
 تجارب

 ( عقود تجارب لعدد 203تم تسجٌل وتوثٌق عدد )(24 ) وكٌل محلً مرن

 :  شركة تشمل االتً( 60)عدد 
 . ( مبٌدات إعادة تسجٌل79) -
 . ( مبٌد ملفاتها جدٌدة فئة تجربة واحدة113) -
 ( مبٌد ملفاتها جدٌدة فئة ثبلث تجارب.11) -

مبٌرد ( 2)مبٌرد فطرري و( 77)مبٌرد حشرري و( 124)حٌث تشمل هذه العقرود 

 . حشائش
 : التالًتم فً هذا الصدد والعمل المخزنً والتكوٌد 

 عٌنة( 103)تم تورٌد  -
تم تكوٌد وتجهٌز عٌنات المبٌدات المراد اختبارها حقلٌا  ومخبرٌا   -

 .عٌنة ( 184)بعدد 

فرٌرق وترم ( 19)تم تشكٌل الفررق المنفرذة للتجرارب الحقلٌرة بعردد  -

 . تسلٌمهم العٌنات المكودة لؽرض تنفٌذ التجارب الحقلٌة

آلٌات 
 المكافحة

 شركة 9
 ( مررن شررركات9المكافحررة لعرردد )لٌررات اسررتقبال طلبررات تصرررٌح اسررتٌراد ا 

ظهرٌة وعمل التصارٌح البلزمة بعرد اسرتٌفاء الرسروم  المقررة اللمرشات ا
  .من قبل الوزارة

 

 وورش العمل:والتأهٌل التدرٌب  (9.6

  الرقابة : تم تنفٌذ الدورة التدرٌبٌة لخرٌجً كلٌة الزراعة فً مختلؾ مجاالت وقاٌة النبات مثل
والحجر النباتً ، والصحة النباتٌة ، والمكافحة المتكاملة لآلفات ، واالثر والتفتٌش على المبٌدات ، 

المتبقً للمبٌدات، وخطر المبٌدات وكٌفٌة االستخدام اآلمن لها واساسٌات الضبط والتفتٌش والمعاٌنة 
وتحرٌر محاضر الضبط للمخالفات والتً كان التدرٌب ٌتضمن الجانب النظري والجانب العملً 

العامة لوقاٌة النبات لعدد أحد عشر   والنزول المٌدانً ، والتً تم تنفٌذها فً مقر االدارةوالتطبٌقً 

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

م بإشراؾ قٌادات الوزارة بحضور مدراء إدارات وقاٌة النبات فً مكاتب 91/2/9103بتارٌخ 

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

 التالً النحو على وطالبة طالب 431 تدرٌب تم: 

 .ثالثة سنة نباتً انتاج قسم الزراعة كلٌة ذمار جامعة من وطالبة طالب(24) -

 (.خاص معهد) طبٌب مساعد ثالثة سنة للصٌدلة العالً المعهد من وطالبة طالب(42) -

 (.حكومً) صٌدلة ثالثة سنة الصحٌة للعلوم العالً المعهد من وطالبة طالب(12) -

 .ثالثة سنة نباتً انتاج قسم البٌطري المعهد من طالب(,0) -

 .رابعة سنة نبات وقاٌة قسم صنعاء جامعة الزراعة كلٌة وطالبة طالب(91) -

 .الكٌمٌاء قسم العلوم كلٌة صنعاء جامعة من وطالبة طالب(24) -

 .الصناعٌة الكٌمٌاء قسم التطبٌقٌة العلوم كلٌة حجة جامعة وطالبة طالب(20) -

 .الصناعٌة الكٌمٌاء قسم التطبٌقٌة العلوم كلٌة اب جامعة من وطالبات طبلب(3) -
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 .اب جامعة الزراعة كلٌة من واحد طالب(0) -

 .طب اولً سنة والتكنولوجٌا العلوم كلٌة وطالبة طالب(001) -

 .االحٌاء قسم صنعاء جامعة العلوم كلٌة وطالبة طالب(41) -

 .كٌمٌاء صنعاء جامعة العلوم كلٌة وطالبة طالب(01) -

 .نباتً انتاج قسم اب جامعة الزراعة كلٌة وطالبة طالب(,9) -

 نتائج وتحلٌل تصمٌم مجال فً تدرٌبهم الجدد الوقاٌة موظفً نبات وقاٌة ومهندسة مهندس(01) -

 .الحقلٌة التجارب
 بمشارٌع خاصة مستخلصات فصل فً والصٌدلة العلوم كلٌة طبلب من العدٌد مساعدة -

 .همجتخر
 (.نبات وقاٌة) زراعة خرٌجً طبلب(01) -

 .رابعة سنة العلوم كلٌة طالبات(2) -
 

 االجتماعات واللقاءات التشاورٌة (9.7
  تم عقد اجتماع بٌن قٌادة وزارة الزراعة والري وبٌن تجار ومستوردي مبٌدات اآلفات النباتٌة

 لمناقشة آلٌة محضر االجتماع مع التجار وبدء مهلة تقدٌم الببلؼات لمدة شهر من تارٌخ
 م14/9/2019االجتماع المنعقد فً مقر االدارة العامة للبٌطرة فً تارٌخ 

  تم عقد اللقاء التشاوري بٌن قٌادة الوزارة ومدراء عموم مكاتب الزراعة بالمحافظات ومدراء
دٌسمبر  8-7الوقاٌة بالمحافظات وذلك فً مقر االدارة العامة لوقاٌة النبات خبلل الفترة 

ا تم إنجازه من االلٌة التنفٌذٌة لمحضر التجار وطرح المشاكل م وذلك لمناقشة م2019
 والمعوقات التً تواجهها مكاتب الزراعة وتم وضع الحلول لها باتفاق وتوقٌع الجمٌع.

 والعنب تربٌته وإكثاره الطفٌل  المكافحة الحٌوٌة لحشرة من القلؾ على أشجار اللوزٌات

Pauesia antennata  فً محافظة صنعاء مدٌرٌات)بنً معملٌا  ونثره فً المزارع

( زٌارة واجمالً 11حٌث كانت عدد الزٌارات المٌدانٌة)العاصمة(الحارث، خوالن،همدان،امانة 

 ( طفٌل. 8200التً تم اطبلقها )  الطفٌلٌات

 الوقائٌة للمزارعٌن التوعٌة (9.8

 

 اخطار عن همدان مدٌرٌة ظهر ووادي مجحز بٌت منطقتًمحافظة صنعاء  فً مزارع 091 توعٌة 

 .للمبٌدات العشوائً واالستخدام المبٌدات

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

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

 .مطبوخة او طازجة تإكل التً الخضار مستهلكً الى الخطٌرة االمراض

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

ونم  المستخدمة للمبٌدات األمان بفترة االلتزام على والتشدٌد الزراعٌة العملٌات على التركٌز مع

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

 مزارع (11,) عددهمو( العاصمة امانة – صنعاء– رٌمة– حجة – اب – ذمار) الجمهورٌة

 .ومزارعة

 النشرات من العدٌد توزٌعو القمح محصول تصٌب التً األصداء عن رشادٌةاال نشرةال توزٌع 

 .والطبلب للمزارعٌن والبروشورات
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 اضرشابظػرضىػجودةػطدتضزطاتػاالظتاج (1

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

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

 .والخضروات والفواكه الزراعٌة المحاصٌل من بالؽذاء

 االنتاج مستلزمات جودة على الرقابة مجال فً الزراعٌة االنشطة من العدٌد تنفٌذ تم 9103 العام وخبلل

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

 واالسمدة والمخصبات الزراعٌة والشتالت تسجٌل البذور (1.0

  :التراخٌص 
 ( جهة بطلبات الحصول على تراخٌص تداول بالبذور والشتبلت والمخصبات 133تقدمت عدد )

 جدٌدة. جهة (24عدد) الزراعٌة، منها

  بلػ عدد الجهات التً منحت تراخٌص وموافقات انشاء معامل إلنتاج االسمدة ومحسنات التربة كما
 .جهات(9زراعٌة )

 
 
 
 
 
 

 الجهات التً تم منحها تراخٌص وموافقات ( ٌوضح 17جدول)
 إنتاج االسمدة ومحسنات التربة ال نشاء مصانع ومعامل

 م الشركة المواد المنتجة

 1 شركة الٌكس محسنات تربة

 2 شركة فودكس لمركزات اعبلؾ الحٌوانات محسنات تربة

 3 شركة المحاجر الٌمنٌة محسنات تربة

 4 بٌوتكنلوجً كمٌكال أسمدة مركبة

 5 المشامً أسمدة مركبة

 6 جرٌن سٌبس محسنات تربة

مركبة أسمدة  7 السبلم للخدمات 

 8 جرٌفكس أسمدة مركبة

 9 مإسسة أدٌب العلوانً  أسمدة مركبة
 

 

 

 

إجمالً عدد الجهات التً 
تقدمت بطلبات الحصول على 

 تراخٌص التداول

عدد الطلبات 
الجدٌدة من إجمالً 

 عدد المتقدمٌن

 تراخٌص وموافقات
انشاء معامل إلنتاج 

اسمدة  ومحسنات تربة 
 زراعٌة

133 24 9 



 الـــزراعــــة والـــــري  وزارة              

 Ministry Of Agriculture and Irrigation 
 

 

 

 9109اضدظويػػػػػضتػرغرا
27 

 

 تسجٌل بذور محاصٌل الخضر  (1.9

  البذور 
 لسنة( 91) رقم للقانون التنفٌذٌة لبلئحة( 01) رقم المادة فً المبٌنة الشروط على بناء   التسجٌل ٌتم   

 .الصلة ذات الوزارٌة والقرارات الزراعٌة والمخصبات البذور بشؤن م0332

 وتم التسجٌل فً الراؼبة الجهات من الخضر محاصٌل أصناؾ بتسجٌل الخاصة الطلبات استبلم تم حٌث    
 فً مسجلة) مستوردة – معتمدة خضر أصناؾ بذور(  ,01) لعـدد اإللكترونً السجل فً البٌانات إدخال

 .( المنشؤ بلد

 ٌبٌن خبلصة لنشاط تسجٌل البذور (18)جدول
عدد الشركات المنتجة  عدد المستفٌدٌن بٌان

 للبذور
عدد أنواع 
 المحاصٌل

 عدد األصناف

الجهات المتقدمة لطلب تسجٌل 
بذور أصناف خضار معتمدة 

 مستوردة

15 20 16 105 

 

تسجٌله تم نوع لكل االصناؾ عدد (ٌبٌن19جدول)  

 م النوع عــدد االصناف التً تم تسجٌلها

 1 بامٌا 4

 2 باذنجان 2

 3 بصل 5

 4 حبحب 13

 5 بنجر 1

 6 بٌبار 3

 7 جزر 7

 8 خٌار 13

 9 ذرة شامٌة 2

 10 شمام 7

 11 طماطم 21

 12 فاصولٌا 1

 13 فجل 2

 14 فلفل حار 10

 15 ملفوؾ 4

 16 كوسه 10

 االجمالً 105
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 اإلنتاج مستلزمات وتداول استٌراد (1.1

 البذور استٌراد 

 9103 العام خبلل استٌرادها على الموافقة تم التً الخضروات بذور كمٌات اجمالً بلػ    

( 91,) االصناؾ وعدد نوع(01)االنواع وعدد بذره( 562,545,839) و كجم( 14,13,21,)حوالً

 .صنؾ
( 001)و نوع( 04) لعدد جرام كٌلو( 38,856)م9103 العام خبلل الواصلة البذور كمٌات إجمالً وبلػ 

 .جهة (43) المستوردٌن عدد وبلػ موافقة (994)االستٌراد موافقات عدد وبلػ صنؾ

 
 التً تم استٌرادها البذور كمٌات ( ٌوضح إجمال91ًجدول) 

عدد  الكمٌه الموافق على استٌرادها المحصول م
 االصناف

عدد  الكمٌه الواصلة
 االصناف

 كجم بذره كجم

 0 0 13 126,000  باباي 1

 0 0 10 815,000 1.251 باذنجان 2

 4 6,550 13 60,000 15,590.1 بامٌا 3

 3 16.009 31 16,139,400 513 فلفل حار 4

 12 5,488.420 43 37,500 4,558.685 بصل 5

 3 231.541 18 95,210,200 875.54 بٌبار 6

 14 14,319.600 17 160,306,000 5,878.6 جزر 7

 18 4,132.550 96 71,640,750 8,818.552 حبحب 8

 2 838 6 3,000 1,666.62 خس 9

 12 163.909 38 5,334,400 1,192.21 خٌار 10

 1 20 2 0 40 ذره 11

 0 0 5 7,500 80 زهره 12

 12 2,218.350 63 55,565,400 2,688.62 شمام 13

 17 2,590.700 93 129,627,589 4,465.567 طماطم 14

 0 0 0 0 0 فاصولٌا 15

 6,701 فجل 16
 

5,000 5 0 0 

 16 2,277.330 49 13,705,600 3,438.55 كوسه 17

 2 8.5 18 13,962,500 1.06 ملفوف 18

 116 38,854.91 520 562,545,839 56,509.36 االجمالً
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 البطاطس تقاوي استٌراد (1.4

 صنؾ(04)االصناؾ وعدد طن(1134) استٌرادها على الموافقة تم التً البطاطس تقاوي كمٌات بلؽت    

 شركات. اربع من

 استٌرادها على الموافقة تم التً البطاطس تقاوي وكمٌات اصناؾ( ٌبٌن 90جدول)

 الحالة الوحدة الكمٌة الصنف الرتبة المنشأ بلد

 متداول طن 330 داٌمنت اساس هىلندا

 متداول طن 15 دٌزرى  اساس هىلندا

 متداول طن 12.5 كوندور اساس هىلندا

 متداول طن 110 داٌمنت BS هىلندا

 متداول طن 550 دٌامنت BS هىلندا

 متداول طن 2,227.5 دٌامنت BS هىلندا

 متداول طن 55 فابٌوال BS هىلندا

 متداول طن 715 بانامٌرا BS هىلندا

 متداول طن 110 ساجٌتا BS هىلندا

 متداول طن 1,500 داٌمنت BS هىلندا

 متداول طن 55 أرٌزونا BS هىلندا

 متداول طن 1 ماركٌز BS هىلندا

 متداول طن 1,500 داٌمنت BS هىلندا

 متداول طن 55 ارٌزونا BS هىلندا

 عٌنات طن 1 كونستانس BS هىلندا

 عٌنات طن 1 رانومً BS هىلندا

 عٌنات طن 1 ارسٌنال BS هىلندا

 عٌنات طن 1 ادٌتو BS هىلندا

 عٌنات طن 1 كونستانس BS هىلندا

 عٌنات طن 1 رانومً BS هىلندا

 عٌنات طن 1 ارسٌنال BS هىلندا

 عٌنات طن 1 ادٌتو BS هىلندا

 متداول طن 495 داٌمنت E هىلندا

 متداول طن 192.5 داٌمنت SE هىلندا

 متداول طن 15 اكترس E هىلندا

 متداول طن 12.5 مترو E هىلندا

 متداول طن 192.5 داٌمنت اساس هىلندا

 متداول طن 330 داٌمنت اساس هىلندا

 متداول طن 330 داٌمنت اساس هىلندا

 متداول طن 55 أرٌزونا اساس هىلندا

 متداول طن 46.25 ماركٌز اساس هىلندا

 عٌنات طن 2.5 كونستانس BS هىلندا

 عٌنات طن 2.5 رانومً BS هىلندا

 عٌنات طن 2.5 ارسٌنال BS هىلندا

 عٌنات طن 1.25 ادٌتو BS هىلندا

  طن 6,694 االجمالي 
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 المستوردة البطاطس بذور   

. أصناؾ( 2) لعدد طن( ,9220,11) م9103 العام خبلل الواصلة البطاطس تقاوي كمٌات إجمالً بلؽت   

 للتقاوي، منتجٌن محلٌٌن مستوردٌن ثبلثة البطاطس لتقاوي منتجة شركات( 2)من استٌرادها تم

 

 (المستوردة) البطاطس تقاوي وأصناؾ ( ٌبٌن كمٌات99جدول)

 الكمية / طن الصنف م

 1253.450 داٌمنت 1

 598.250 فابٌوال 2

 220 بركا 3

 6.950 ساجٌتا 4

 268.050 بانامٌرا 5

 27.500 أرٌزونا 6

 2.750 مارجرتٌا 7

 4.125 دٌزري 8

 2,381.075 اإلجمالً
 

 

 

 

 

 :المستوردة االعالف بذور  (1.5

 .كجم من بذور االعبلؾ10الموافقة على استٌراد  تتم     
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  األسمدة الصلبة والسائلة : استٌراد (1.6

 
(طن  96,819.09) م2019الصلبة التً تم الموافقة على استٌرادها خبلل العام  األسمدةبلؽت كمٌات  
السائلة التً تم الموافقة على استٌرادها  األسمدةالصلبة الواصلة وبلؽت  األسمدةطن من (103,115.1)و
 .لتر(1,231,914)(لتر والتً دخلت الببلد3,698,087.12)

 
و الموافقة علٌها المستوردةاألسمدة الصلبة ( ٌبٌن 23جدول)  

 الكمية الىاصلة/طن الكمية المىافق عليها /طن النىع م

 794.206 9.68 نٌتروجٌن مع بوتاسٌوم 1

 125 10.15 بوتاسٌوم 2

 93.568 54 اعشاب بحرٌة 3

 15678.2 118 احماض امٌنٌة 4

 104 127 فوسفور مع كبرٌت 5

 11801.32 446.7 فوسفور  6

 983.795 492.4 عناصر صؽري 7

 161.668 640.4 فوسفورمع بوتاسٌوم 8

 695.45 816.16 نٌتروجٌن  9

 453.515 1332.5 احماض الهٌومك والفولفٌك 10

 547.806 3285 مع الكبرٌتبوتاسٌوم  11

 207 3589.4 مواد عضوٌة 12

 1279.906 4683.4 نٌتروجٌن مع فوسفور 13

 120  نٌتروجٌن مع فوسفور مع كبرٌت 14

 9266.45 11317 ٌورٌا 15

 7961.187 12983 الحدٌد المخلبً 16

 28039.838 23738.3 نٌتروجٌن مع فوسفور مع بوتاسٌوم 17

 24780.202 33176 مع كبرٌت نٌتروجٌن 18

 22  كبرٌت 19

 103,115.1 96,819.09 االجمالي
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 والموافق علٌها المستوردة االسمدة السائلة( ٌبٌن 24جدول)

 الكمية الىاصلة/لتر الكمية المىافق عليها /لتر النىع م

 12360 8823.12 بوتاسٌوم  1

 6600 51614 نٌتروجٌن مع فوسفور 2

 68176.336 51704 نٌتروجٌن مع بوتاسٌوم 3

 800 0 نتروجٌن مع كبرٌت 4

 61744 77233 اعشاب بحرٌة 5

 58696.936 107488 نٌتروجٌن مع فوسفور مع بوتاسٌوم 6

 87197.258 131717 عناصر صؽري 7

 18743.6 183450 بوتاسٌوم مع الكبرٌت 8

 74230 229892 احماض الهٌومك والفولفٌك 9

 78277.624 257152 فوسفور مع بوتاسٌوم 10

 132 326690 فوسفور  11

 209266 337368 نٌتروجٌن  12

 176571.98 561916 احماض امٌنٌة 13

 371118 1373040 مواد عضوٌة 14

 8000 0 كبرٌت 15

 1,231,914 3,698,087.12 االجمالً 
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 انشطة اخرى  (1.7

 

 وتم تنفٌذه توقؾ الذي الزراعً االنتاج مستلزمات جودة على لرقابةبا الخاص المبنى إنشاء استكمال 

 .المبنى بدروم من% 21 انجاز
 تقدمها الوزارة فً مجال الرقابة  التً للخدمات م9103 لعام(43)رقم الخدمات رسوم قرار تعدٌل تم

 . الزراعً على جودة مستلزمات االنتاج
 كوادر الرقابة على جودة  من موظؾ 04لعدد القضائٌة الضبطٌة صفة منح تم العدل وزٌر من بقرار

 .    مستلزمات االنتاج الزراعً
 مستلزمات جودة على الرقابة مجال فً صفحه( 029) من والشروط والنماذج الخدمات دلٌل إعداد 

 .الزراعً االنتاج
 العامة النٌابة الى واحالته الملح من المزورة األسمدة ٌنتج صنعاء العاصمة فً معمل ضبط. 
 محلٌا الزراعٌة والمخصبات والتقاوي البذور انتاج مجال فً الوطنٌة الندوة الوطنٌة الندوة تنفٌذ تم 

 والقطاع  والجامعات البحوث مثل العبلقة ذات الجهات فٌها وشاركت م20/9103-21  الفترة خبلل

 .والتعاونً الخاص
 (وراثٌا المعدلة والبذور الوراثٌة البصمة فحص) جهاز استخدام على اخصائٌٌن (2)عدد تدرٌب. 
  جودة مختبرات فً( واب وذمار صنعاء) جامعات طبلب منوطالبة  طالب (11)تدرٌب 

 .الزراعً االنتاج مستلزمات
 الفلٌم جهاز وتشؽل استخدام على األسمدة مختبر ادروك من( 3) تدرٌب. 
 (3)فٌه شاركت التربة ومحسنات األسمدة ومصانع معامل من المحلٌة للمنتجات معرض تنفٌذ 

 .معامل / شركات
  الزراعً االنتاج مستلزمات جودة على لرقابةالتابع ل البذور مختبر لتطوٌر فنٌة دراسةاعداد. 
  االساس قبل ما بذور إنتاج لمشروع األولٌة الجدوى دراسةاعداد G1 داٌمنت صنؾ للبطاطس 

 .النباتٌة االنسجة زراعة تقنٌة باستخدام
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 :واضحجرػاضبغطريػصحظػاضحغوان (4

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

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

 . الحٌوانات ومربً المزارعٌن صؽار

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

 .مهما   أمرا   الزراعة لقطاع اإلجمالً المحلً الناتج

 

 

 التحصٌن (4.0

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

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

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

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

 م
المحافظات 
 المستهدفة

عدد 
المدٌرٌات 
 المستهدفة

عدد العزل 
 المستهدفة

عدد القرى 
 المستهدفة

عدد الحٌوانات 
)اغنام المستهدفة

 وماعز(

عدد الحٌوانات 
المحصنة 

)اغنام والمعالجة
 وماعز(

نسبة 
 التنفٌذ %

عدد االبقار 
المحصنة 
ضد الجلد 

 العقدي

عدد 
مستفٌدٌن ال

 )المزارعٌن(

عدد 
الحٌوانات 
المعالجة 
 االخرى

 - 004212 - %11 3840559 114111, 0421 019 00 ذمار 1

 911 14102 - %31 3300676 2414111 311 023 01 البٌضاء 5

 24102 24492 - %22 3320497 4114111 114 0,0 09 صعده 0

 - 994,14 - %21 6030405 1124132 232 - 09 الحدٌده 4

 - 034414 - %29 4800275 1114111 0322 - 01 حجه 1

 ,0409 0942,0 - %011 3300299 2124111 - - 1 صنعاء ,

 94190 994,99 - %21 4800275 1114111 0199 041 91 عمران 7

 44121 924241 - %22 9110555 041214111 - - 1 حجه 8

 940,2 14111 - %39 2300000 9,14111 911 99 1 الجوؾ 9

 - 14,12 - %11 2170635 9224111 109 2, 2 صنعاء 16

 4123, 144011 - %21 1360464 0114111 404 22 9 تعز 11

 04221 04221 - %013 100916 014111 22 4 0 اب 15

 - 34012 ,90404 - -  - 0101 21 9 ذمار 10

 - 214 41 %14 30948 14111 ,2 01 0 رٌمه 14

 914024 9214,23 904039  444424,14 491,4132, 014012 299 099 االجمالً



 الـــزراعــــة والـــــري  وزارة              

 Ministry Of Agriculture and Irrigation 
 

 

 

 9109اضدظويػػػػػضتػرغرا
36 

 الحجر البٌطري: (4.9

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

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

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

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

 البروتٌن من االحتٌاجات لتؽطٌةو الحمراء اللحوم من ذاتٌا   مكتفٌة ؼٌر دولة الٌمنٌة الجمهورٌة تعتبرو

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

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

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

تم فحص العدٌد من الشحنات عبر مختلؾ منافذ الحجر البٌطري، حٌث توضح  9103وخبلل العام    

 الشحنات المختلفة التً تم فحصها:الجداول التالٌة اصناؾ وعدد 

 واللحوم الماشٌة من عنها والمفرج المفحوصة من الشحنات عددٌبٌن  (01) جدول

 المنشأبلد  الوحدة الكمٌة عدد الشاحنات الصنف

 اثٌوبٌا والصومال رأس 3,330 64 أبقار ذكور

 اثٌوبٌا والصومال رأس 3,418 36 أبقار

 الصومال رأس 185 1 تٌوس ماعز

 السعودٌة عمان االمارات طن 14,509 12 لحوم مفرومة

 استرالٌا طن 53.2 2 كبده

 

 والبٌض الدواجن من عنها والمفرج المفحوصة  الشحنات عددٌبٌن  (00) جدول

 المنشأبلد  الىحدة الكمية عدد الشاحنات الصنف

البرازٌل  أوكرانٌا فرنسا  طن 20,329 659 دجاج مجمد
 االرجنتٌن

 االردن عمان بٌضة 3,018,229 18 بٌض تفقٌس

 السعودٌة كتكوت 3,350,859 82 كتاكٌت بعمر ٌوم

 بلجٌكا  االردن  الصٌن طن 186 6 برٌمكسات دواجن
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 اخرى واؼذٌة الدواجن اعبلؾ من عنها والمفرج المفحوصة  الشحنات عددٌبٌن  (09) جدول

 المنشأبلد  الوحدة الكمٌة عدد الشاحنات الصنف

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

 االردن تركٌا طن 118.81 5 اؼذٌة حٌوانات الٌفة

 

 الصوٌا وزٌت وفول الشامٌة الذرة من عنها والمفرج المفحوصة  الشحنات عددٌبٌن  (02) جدول

 الوحدة الكمٌة عدد الشاحنات الصنف
 المنشأبلد 

الكمٌة 
 المرفوضة)طن(

 75 االرجنتٌن استرالٌا طن 224,405 74 الذرة الشامٌة

 50 االرجنتٌن طن 51,817 42 فول وزٌت صوٌا

 

 

 االدوٌة واللقاحات والمطهرات البٌطرٌة من عنها والمفرج المفحوصة  الشحنات عددٌبٌن  (04) جدول

عدد  الصنف
 الشاحنات

 الوحدة الكمٌة
 المنشأبلد 

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

 إٌطالٌا أمرٌكا االردن كورٌا روسٌا  طن 53.96 26 لقاحات بٌطرٌة

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

 السعودٌة الصٌن عمان طن 70 4 مطهرات بٌطرٌة ومواد خام

 االردن - 1,461 5 ببلستٌكٌة لتعبئة االدوٌة علب واؼطٌة
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ػاضطزرري:اضريػ (5

 من مزٌدا المٌاه قضٌة إعطاءكما ان  ،التقلبات المناخٌة لمراقبة الحل تركٌب المحطات المناخٌة هو   

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

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

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

 وكما هو موضح بالتالً:

 المناخً: الرصد اتشبك تركٌب (5.0

 

 وتعز الحدٌدة) محافظات على موزعة حدٌثة متكاملة اتوماتٌكٌة مناخٌة محطات ثمان عدد تركٌبتم    

 (.وابٌن والمهرة ورٌمة وصعدة وحضرموت والضالع

 

 (,0جدول)

 المحطات  المناخٌة االتوماتٌكٌة الجدٌدة التً تم تركٌبها 

 المحافظة اسم الحطة م

 الحدٌدة الكدن 0

 صعدة المقاش /صعدة 9

 حضرموت الشحر 2

 رٌمة /رٌمة نالجبٌ 4

 الضالع الضالع ,

 ابٌن الكود 1

 تعز المعافر 1

 المهرة سرفٌت 2

 

 تعزٌز فً المحطات هذه وستسهم منها الدورٌة البٌانات وجمع بإدارتها االرصاد وقطاع الوزارة تقومو

 .المحافظات فً المزارعٌن منها سٌستفٌد والتً المناخٌة التؽٌرات حول المعلومات

 

 



 الـــزراعــــة والـــــري  وزارة              

 Ministry Of Agriculture and Irrigation 
 

 

 

 9109اضدظويػػػػػضتػرغرا
39 

 محافظات على موزعة مطرٌة محطة 91 و مناخٌة محطات 3 عددل (وجزئٌا كلٌا) تؤهٌلال اعادةكما تم   

 كالنحو التالً: ( وحضرموت وعمران وذمار وصنعاء العاصمة امانة)

 (01جدول)

 المحطات المناخٌة والمطرٌة التً تم اعادة صٌانتها وتؤهٌلها
 المحافظة نىع المحطة المحطة اسن م

 صنعبء هنبخيت صنعبءهحطت جبهعت  1

 صنعبء هنبخيت هحطت العرة 2

 صنعبء هطريت هحطت الحصبت 3

 عوراى هنبخيت هحطت حودة 4

 عوراى هنبخيت هحطت هبني الوحبفظت 5

 عوراى هنبخيت هحطت البوى 6

 عوراى هطريت هحطت ذيبيي 7

 عوراى هطريت هحطت ثالء 8

 عوراى هطريت هحطت سحبة عيبل سريح 9

 ذهبر هنبخيت رصببتهحطت  15

 ذهبر هطريت هحطت هيفعت 11

 ذهبر هطريت هحطت بلسبى 12

 ذهبر هطريت هحطت واسطت 13

 ذهبر هنبخيت هحطت قبع شرعت 14

 حضرهوث هطريت هحطت سيئوى 15

 حضرهوث هطريت هحطت ترين 16

 حضرهوث هطريت هحطت السوم 17

 حضرهوث هطريت هحطت سبه 18

 حضرهوث هطريت العطوفهحطت سبه ا 19

 حضرهوث هطريت هحطت شببم  25

 حضرهوث هطريت هحطت القطي 21

 حضرهوث هطريت هحطت حورة وادي العيي 22

 حضرهوث هطريت هحطت حورة وادي العيي قعوظت 23

 حضرهوث هطريت هحطت دوعي  25

 حضرهوث هطريت هحطت بروم 26

 حضرهوث هطريت هحطت الوكال 27

 تعز هطريت الوعبفرهحطت عرفبث  28

 تعز هطريت هحطت الثاليب صبلو 29

 تعز هطريت هحطت ىراى الوشبولت 35

 تعز هطريت هحطت االكوت الوسراخ  31

 تعز هطريت هحطت قدس الوواسط 32

 تعز هطريت هحطت النشوت الوعبفر 33

 تعز هنبخيت هحطت الوشبرقت الشوبيتيي 34

 صنعبء هنبخيت هحطت بني حشيش 35

 



 الـــزراعــــة والـــــري  وزارة              

 Ministry Of Agriculture and Irrigation 
 

 

 

 9109اضدظويػػػػػضتػرغرا
40 

 :التدريب والتأهيل (2.2

تدرٌب المهندسٌن والفنٌٌن ورفع قدراتهم عن طرٌق مشاركتهم فً الدورات على  الوازرةتعمل     

 :كالتالًالتخصصٌة التً اقٌمت بقطاع االرصاد الجوٌة 

  وقد  02/01/9103-,0خٌة والفنٌة  من وتحلٌل البٌانات المنادورة عملٌة التنبإ الجوي ومهارات

 الدورة ستة مهندسٌن .اشترك فً 

  وقد اشترك فً  01/9103/ 20-92دورة تقٌٌم المخاطر والرصد واإلنذار المبكر فً الٌمن اكتوبر

 الدورة ستة مهندسٌن 

  وقد استفاد من الدورة خمسة مهندسٌن  9103توحٌد وحدات الرصد ومعالجة البٌانات المناخٌة ٌناٌر 

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

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

/ 92-3 من االردنونظمت فً  المٌاه ضخ فً الشمسٌة الطاقة واستخدام الري شبكات وتركٌب

9103. 

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

 .9103/ 92 – 3 من االردن المٌاه

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

 (   نشرة 01عدد)   تنبٌهٌة ٌومٌة نشرة 

  ( الشهرٌة المناخٌة البٌانات لمتوسط09 عدد)  شهرٌة نشرة 

  الصقٌع عن ارشادٌة مطوٌة. 
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 ظضبحوثػاضزرارغا (6

 الرامٌة البحثٌة األنشطة من عدد تنفٌذ تم( ومراكز 1 و محطات 2 و فرعا 04عدد فروع الهٌئة )  ٌبلػ   

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

 : األنشطة هذه لملخص عرض ٌلً وفٌما المحلٌة، الحٌوانٌة
 مساعد ونشاط بحث 024 المتخصصة البحثٌة ومراكزها بمحطاتها ممثلة الهٌئة نفذت. 

 بنسبة 9, والبستانٌة الحقلٌة للمحاصٌل الوراثً التحسٌن برنامج تحت المنفذة األنشطة عدد اجمالً بلػ 

 .المنفذة األنشطة اجمالً من% 23

 ًاجمالً من% 9,1 بنسبة نشاط 4 المحصول إدارة تحسٌن برنامج تحت المنفذة األنشطة عدد اجمال 

 .األنشطة

 ًمن%04,1 بنسبة نشاط 99 الطبٌعٌة الموارد إدارة تحسٌن برنامج تحت المنفذة األنشطة عدد اجمال 

 .األنشطة اجمالً
 ًاجمالً من% 1,4 بنسبة نشاط 00 الحٌوانٌة الثروة تحسٌن برنامج تحت المنفذة األنشطة عدد اجمال 

 .األنشطة
 ًمن%2,4 بنسبة نشاط , االجتماعٌة االقتصادٌة الدراسات برنامج تحت المنفذة األنشطة عدد اجمال 

 .األنشطة اجمالً

 ً9 بنسبة نشاط 2 الحصاد بعد ما وتقانات األؼذٌة بحوث برنامج تحت المنفذة األنشطة عدد اجمال% 

 .األنشطة اجمالً من
 ًاألنشطة اجمالً من% ,,24 بنسبة نشاط 0, الجمهور وخدمة الداعمة األنشطة عدد اجمال. 
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 ( ٌبٌن خالصة انشطة البحوث الزراعٌة95جدول)

 الجهة

الثروة  ادارة الموارد الطبٌعٌة ادارة المحاصٌل التحسٌن الوراثً
 الحٌوانٌة
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 4                2     9 4      الشمالٌة
 2         9 1      0    0  0 4 9  4  الوسطى
                       2      الجنوبٌة

             0    0       0 0 0 0  مؤرب

 4           0 0     0  0    ,   0  سٌئون
                       ,      تهامة

     2        0     9     1      الكود

 ,            2               9 المكبل
 2 9             0 0             الموارد
 ,   2                     0    المصادر
 9  4   2      0                 االؼذٌة
                             التدرٌب

                 0            ثروة حٌوانٌة

 0       0 0       0   0  0   9   2  االمن الؽذائً
         0 9      0  0    0  9     الجزٌرة

         9     0               الحفظ المستدام

 ,  3                          المختبرات 
 21 9 02 2 2 2  0 4 4 1 9 1 0 0 9 1 2 0 0 9 2 03 ,0 2 0 3 9 االجمالً 

042 ,9 4 99 00 , 2 ,0 



 الـــزراعــــة والـــــري  وزارة              

 Ministry Of Agriculture and Irrigation 
 

 

 

 9109اضدظويػػػػػضتػرغرا
43 

  اضزراريػواإلرالماالرذادػ (7

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

تنفٌذ االنشطة  9103حٌث تم خبلل العام ، للزراعة الصالحة المساحات فً والرأسً األفقً التوسع وتكفل

 :واالعبلم الزراعً على النحو التالً التالٌة فً مجال االرشاد الزراعً
 

 مواعٌد البث العدد الوسٌلة اإلعالمٌة النشاط

 األسبوعمرات فً  3األربعاء وٌعاد  48 الفضائٌة الٌمنٌة برنامج أرضنا الطٌبة

الفضائٌة الٌمنٌة والقنوات  االقتصاد والرٌؾ
 الرسمٌة

 مرات األسبوع 3األحد وٌعاد  48

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

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

 الجمعة الساعة العاشرة صباحا   44 إذاعة أب المجلة الزراعٌةبرنامج 

 السبت مساء   44 إذاعة تعــز برنامج األرض الطٌبة

  22 إذاعة صعدة  برنامج أرض الخٌر

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

بث فبلشات وأفبلم إرشادٌة 
 إعبلمٌة زراعٌة

القنوات واإلذاعات جمٌع 
المحلٌة باإلضافة الى إذاعة 

 األولى أؾ أم

 فقرات متنوعة ومتكررة ٌومٌا   123

 

 النشرات الرئٌسٌة 213 جمٌع الوسائل اإلعبلمٌة  التؽطٌات اإلخبارٌة  

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

 ضمن فعالٌة االخبار االسبوعٌة 20 قناة الساحات برنامج الملؾ االقتصادي     

 تم إعداد تصور فنً ومالً إلنشاء تطبٌق زراعً الكترونً عبر أجهزه األندروٌد التطبٌق الكترونً 
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 ي:اضتدوغقػاضزرار (8

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

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

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

 حقوق الساعة وذلك لحفظ مدار على الزراعٌة البٌانات وتوفٌرودولٌا  داخلٌا الزراعٌة المنتجات تسوٌق

 تم تنفٌذ عدد من األنشطة على النحو التالً: 9103الٌمنً، وخبلل العام  المزارع

 

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

 .زراعً مصدر ومرشد ومسوق 21عدد 

 ( موافقة للمنتجات النباتٌة24,(موافقة للمنتجات الحٌوانٌة وعدد )9,1تم اصدار عدد ). 
 اعداد كتٌب دلٌل المصدرٌن للمنتجات الزراعٌة.   
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 اضبراطجػاضزرارغظثاظغا:ػ

 :برنامج البن (0

 

 أهمٌة وزارةال أولت فقد النسبٌة المٌزة ومن المحاصٌل ذات عالمٌة شهرة الٌمنً للبن أن على تؤكٌداو   

تم  9103العام  خبللو بالبن،وتحفٌز المزارعٌن على استبدال شجرة القات  زراعته فً التوسع لعملٌة كبٌرة

 :كالتالً تنفٌذ العدٌد من االنشطة

 تعزٌز الجانب المؤسسً:  (0.0

 

 والتً ستكون مسإولة بشكل  إنشاء االدارة العامة للبن ضمن إطار هٌكل وزارة الزراعة والري

 مباشر عن تطوٌر محصول البن واالهتمام بمزارعً البن.

  ًوالذيالبن ضمن إطار الهٌئة العامة للبحوث واالرشاد الزراعً  ألبحاثإنشاء المركز الوطن 

 البن بمحصول الخاصة باألبحاث سٌعنى

  حٌث تضمنت االستراتٌجٌة  ،,919-9103محصول البن لعام اعداد االستراتٌجٌة الوطنٌة لتنمٌة

إنشاء مشاتل مركزٌة وقروٌة ومشارٌع حصاد مٌاه األمطار كبرنامج شامل لتنمٌة المحصول 

 .الحصادبعد  وبرامج تدرٌب للمزارعٌن ونشر تقنٌات حدٌثة فً معامبلت ما

 استٌراد بحظربٌن وزارة الزراعة والري ووزارة الصناعة والتجارة قضى  مشترك قرار راصدإ 

هدؾ حماٌة المنتج المحلً وتشجٌع المنتجٌن على زٌادة اإلنتاج ب الٌمن إلى وؼبلته وقشوره البن

 .والحفاظ على سمعة وجودة البن الٌمنً فً األسواق العالمٌة

 أي إدخال ومنع بالتنفٌذ الجمهورٌة عموم فً الجمركٌة الدوائر كافة إببلغ القرار كما تضمن 

 والجهات األجهزة كافة من االلتزام ضرورة على القرار وشدد المستورد، والقشر البن من شحنات

 اإلنتاج لحماٌة الحكومٌة الجهود إطار فً القرار هذا وٌؤتً، ٌخصه فٌما كل القرار بتنفٌذ المعنٌة

 رقم الخارجٌة التجارة قانون إلى استنادا   العادلة ؼٌر المنافسة من وؼبلته وقشوره البن من المحلً

 زراعة فً التوسع تشجٌع إلى تهدؾ التً والبرامج اإلجراءات من حزمة وضمن م9111 لسنة 01

 .العالم فً البن أنواع وأشهر النقدٌة المحاصٌل أهم كؤحد الٌمنً البن

 حزمة نفذت الوزارة ان الى الثورقاسم  عبدالملك/ االستاذ والري الزراعة وزٌر معالً أكد   

 دعم منها البن، محصول وإنتاجٌة زراعة وتحسٌن تطوٌر سبٌل فً والبرامج الخطط من
 القطاع مع التنسٌق و المزارعٌن لصغار مٌسرة قروض وتقدٌم البن زراعة مناطق فً المشاتل
 لالستفادة( صغٌرة برك) األمطار مٌاه حصاد خزانات إلنشاء المستفٌدٌن والمزارعٌن الخاص

 أوساط فً الوعً لنشر الزراعً اإلرشاد دور وتفعٌل البن، أشجار لري المٌاه توفٌر فً منها
 مختلف إنتاج على تساعد التً السلٌمة الزراعٌة والممارسات بالمعامالت والتعرٌف المزارعٌن

 دخل مصدر تحسٌن فً ٌسهم بما ومنافسة عالٌة وجودة كبٌرة بكمٌات الٌمنً البن أنواع
  المزارعٌن.

زراعة  تواجه التً والعراقٌل الصعوبات معالجة فً تتوانى لن الوزارة ان الوزٌر أكد كما   
 تنمٌة فً المساهمة وبالتالً التصدٌرٌة وكفاءته جودته رفع على والعمل محصول البن

 .الوطنً االقتصاد
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 شتالت البن: انتاج (0.9

 ٌعد الذي المحصول لهذا عالً انتاج الى والوصول البن مزارعً دخل تحسٌن بهدؾ الخطوة هذه تؤتً   

 .عالٌة عالمٌة سمعة من به ٌتمٌز ولما الوطنً لبلقتصاد رافدا من

شتلة(، فً المشاتل  041114111قامت الوزارة بالتخطٌط والتنفٌذ لبرنامج اكثار ملٌون شتلة بن )حٌث  

زارعً توزٌعها على مل  وذلك، ظات )صنعاء،عمران،اب،ذمار،المحوٌت،حجة(التابعة للوزارة فً محاف

شتلة( بن  1114111وقد استطاعت الوزارة انتاج ما ٌقرب من ) ته،التً تشتهر بزراعمحافظات الالبن فً 

 وذلك على النحو التالً:

. 

 

 فً مختلف مشاتل الوزارة المنتجة( ٌوضح كمٌة الشتالت 96جدول )

 اسم المشتل المحافظة م
الكمٌة حسب 

 البرنامج
 الكمٌة المكاثرة الصنف

 75,000 عد ٌنً 100,000 المعصرة حجة 1

 100,000 الرجم المحوٌت 2
 15,000 دوائري

 60,000 عد ٌنً

 ذمار 3
مدٌنة 
 الشرق

150,000 
 دوائري

40,000 
 عد ٌنً

 500,000 الظهار إب 4

 عدٌنً

400,000 
 دوائري

 تفاحً

 عدٌنً

 30,000 جعدي 50,000 الرصعة صنعاء 5

    
 20,000 جفٌنً

 30,000 عدٌنً 100,000 قاع البون عمران 6

 1,000,000 االجمالً
 

670,000 
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 البن مزارعً تشجٌع (0.1

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

 ما ٌلً : تم م9103 عام وفً(  والبرك  المائٌة والحواجز الخزانات)

 الحٌمتٌن،حراز،بنً) مناطق فً دوالر 114111 بمبلػ االمطار مٌاه حصاد منشآت من منشؤة ,0 تؤهٌل 

 .(مطر

 بركة (211) لعدد وبرع والخارجٌة الداخلٌة الحٌمة فً المستهدفة لبركل اإلسمنت مادة توفٌر. 

 جمعٌات 1 عددومناخه ل والخارجٌة الداخلٌة الحٌمة مناطق فً القدٌمة البرك وصٌانة ترمٌم برنامج تنفٌذ 

 .حراز شرقً المزارعٌن مستوى رفع مكتب فٌها بمامستفٌدة 

 من قبل  اإلكثار عملٌة سٌر ومتابعة بن شتلة ملٌون بإنتاج المستهدفة للمحافظات ةالمٌدانٌ الزٌارات تنفٌذ

الرفع بالتوصٌات للوزارة التخاذ المختصٌن فً الوزارة بهدؾ االطبلع عن قرب لمعرفة المعوقات و

 .االجراءات المناسبة

 لئلحصاء المركزي الجهاز مع بالتنسٌق البن زراعة ومدٌرٌات لمناطق المٌدانً للمسح والترتٌب اإلعداد 

 ,0 وعددها البن زراعة محافظات جمٌع المسح وسٌشمل( FAOوالتعاون مع منظمة االؼذٌة والزراعة )

 .اإلنتاج كمٌة حسب المحصول تنمٌة خطط فً دراجهاإل اإلنتاج وكمٌة االشجار عدد معرفة بهدؾ محافظة

 التدرٌب والتأهٌل  (0.4

تولً الوزارة جانب التدرٌب والتؤهٌل اهمٌة كبٌرة، لضرورة المام الفنٌٌن والمهندسٌن الزراعٌٌن    

 الحقلٌة المدارس عن تدرٌبٌة دورة تم تنفٌذبالمعلومات الحدٌثة والطرق السلٌمة لئلنتاج، حٌث والمزارعٌن 

 صعدة – حجة – صنعاء ظاتمن الفنٌٌن والمهندسٌن الزراعٌٌن فً )محاف مشارك 41 لعدد لمحصول البن،

 .تعز( – الحدٌدة–

 االحتفال بٌوم البن العالمً: (0.5
 االحتفال اطار فً البن ومصدري لمنتجً ومعرض احتفالٌة فعالٌة بصنعاء والري الزراعة وزارة نظمت   
 . العالمً البن بٌوم

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

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

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

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

 . عالٌة جودة ذات ومقاٌٌس بمواصفات قوي منتج إلى وصوال   وؼٌرها والتحمٌص الثمار وتقشٌر والتجفٌؾ
 وتطوٌر لتحسٌن وأنشطتها مساعٌها إطار فً العالمً البن بٌوم االحتفال على الزراعة وزارة وتحرص
 تؤسٌس جانب الى الوزارة فً للبن عامة ادارة مإخرا   الوزارة أنشؤت حٌث وصادراته، البن وانتاجٌة زراعة
 .الزراعً واالرشاد للبحوث العامة الهٌئة فً للبن أبحاث مركز
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ػطودمػاضتذجغر:ػثاضثًا
ػ
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 عبدالملك المهندس والري الزراعة وزٌر برئاسة والري الزراعة بوزارة التشجٌر لجنة أقرتحٌث    

 لهذا التشجٌر موسم بتدشٌن المتعلقة االستعدادات اللجنة ناقشت، و9103 للعام التشجٌر موسم خطة الثور،

 موعد تحدٌد إلى إضافة العاصمة أمانة فً للتشجٌر مواقع أربعة تحدٌد تم حٌث ، المحافظات فً الموسم
 المحافظات فً والري الزراعة لمكاتب تعمٌم توجٌه تم كما، القادم مارس فً سٌكون والذي التشجٌر تدشٌن
 .9103 للعام التشجٌر موسم مع للتفاعل

   
 ٌساعد وبما والمحافظات العاصمة أمانة فً التشجٌر موسم تدشٌن أهمٌة إلى والري الزراعة وزٌر وأشار   

 .وحضاري جمالً ومنظر ونظٌفة نقٌة بٌئة إٌجاد على
 وتعمٌق والزهور األشجار وؼرس الزراعة مفهوم لترسٌخ الفعالٌات أهم من التشجٌر موسم أن إلى ولفت

 .المواطنٌن لدى البٌئً والوعً السلوك
 

 الزراعً النشاط استعادة بهدؾ الزراعة تشجٌع إطار فً ٌؤتً سنوي وتقلٌد فعالٌة التشجٌر موسم عتبروٌ   

 التربة وحماٌة البٌئة على والحفاظ للؽذاء مصدرك الشجرة أهمٌة حول المواطنٌن أوساط فً الوعً ونشر

 .والطبٌعة البٌئة على وتحافظ االنجراؾ من

 

 

 

 

 

 

 موسم حبتور بن صالح عبدالعزيز الدكتور/ الوزراء رئيس مجلس دشن"    

 يوم مع تزامنا والمحافظات العاصمة أمانة مستوى على 9102 للموسم التشجير

 العالمي" التشجير

إٌذانا ببدء موسم التشجٌر بأمانة العاصمة وبقٌة المدن والمحافظات والذي سٌتم خالله غرس 

 ألف شتلة بن ولوز وفواكه وأشجار زٌنة وحراجٌات. 400قرابة 
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ػرئغدـغاًػػدورًاػاضزرارـيػػاضػطاعػغضطب"ػػ
ػبـهػػغدـاعمػػضطاػاالشتصادغظػاضتظطغظػسي
ػواضطظتجـاتػػباضعـذاءػػاضدـصانػػإطـدادػػطـنػ

ػضضطدغـدػػاضالزطـظػػاضخـامػػواضطـوادػػاضزرارغظ
ػػاضصظارات.ػطن

ػعــوػاضزرارــيػاضػطــاعػبــانػارتبــارػورضــى
ػالغتـــــأثرػػاضـــــذيػػاألدادـــــيػػاضػطـــــاع
ػعـوػػصطـاػػاضخارجغـظػػواضطواطـ ػػباضتػضبات

ػاالشتصــادغظػاضػطارــاتػســيػاضحــا ػرضغــظ
األخرى،ػػسإنػاالعتطامػباضػطـاعػاضزرارـيػػػ
ــتدريػػػ ــظػتدـ ــووضغظػوطظغـ ــرػطدـ غطتبـ
تظــاسرػصاســظػاضططظغــغنػضبــذ ػاضطزغــدػػ
طنػاضجؼـودػضتحػغـقػططـدالتػظطـوػاسضـ ػػػػػػ

 "و ػاضىػاالصتغاءػاضذاتيػطنػاضعذاءضوصض


