وزارة الزراعة تقيم انشطتها وتضع خطط عملها للعام 2019

الهدف االساسي من األنشطة الزراعية الجارية على مستوى البالد هو تحقيق األمن الغذائي
للمواطنين.ولتحقيق هذا الهدف عبر التنمية بالتأكيد سيحتاج إلى تواصل حملة إستثمار الطاقات
البشرية والمادية والعينية .ويتطلب العمل الدؤوب لدمج الزراعة التقليدية التي تعتبر العامل
االساسي مع اإلكتشافات العلمية الحديثة ومن ثم تحقيق اإلنتاج المتميز بالجودة والوفرة.
وقد قيمت وزارة الزراعة في اإلجتماع الذي عقدته في الفترة من ال 17وحتى ال 18باسمرا
وحضره مسؤولي االقسام والفروع والمهنيين والمتخصصين في القطاع الزراعي والضيوف
المدعوين ،انشطتها للعام  2018ووضعت خطط عمل للعام . 2019ومن ضمن برامج
الوزارة الرئيسية التي تم تقييمها للحفاظ على مضاعفة اإلنتاج الذي انجز وتوسيعه،واإلستمرار
على تنفيذ النشاطات المتبقية من العام الماضي والمصادقة على خطط العمل والمهام الجديدة
باإلضافة إلى بذل الجهود لتنفيذ خطط العمل الموضوعة في الفترة الزمنية المحددة لها والعمل
على معرفة العراقيل التي تصادف سير العمل مبكراً ليساعد ذلك في حلها.

وقد قدمت في هذا اإلجتماع التقييمي تقارير فروع وزارة الزراعة باألقاليم عبر المهنيين في
المجال حيث تناولت انشطة العام الماضي وخطط عمل العام المقبل مركزة على برامج حفظ
التربة والمياه وزراعة الري والثروة الحيوانية وإكثار البذور المحسنة وتحسين الوضع
المعيشي وإنتاج العسل وتنمية القدرات البشرية واألسمدة الطبيعية  ،ومكافحة الحشرات
الضارة بالمحاصيل الزراعية وإنتاج االلبان وغيرها من المواضيع الهامة.
واوضح التقرير الذي قدم من قبل فرع وزارة السياحة في اقليم عنسبا عن المشاريع التي
نفذت للحفاظ على التربة والمياه عن اجراء الصيانات على السدود ومجاري المياه وتشييد
الحواجز بالنفير الجماعي حيث بلغت تكلفته  23,491,969.00نقفة.
كما اشار التقرير ايضا ً الى النشاطات التنموية التي انجزت في مجال الزراعة المروية حيث
شيدت السدود والحفائر والمجاري وصيانة فتحات تصريف مياه السدود المائية بتكلفة بلغت
 15,295,043نقفة.واضاف التقرير بان مساحة االراضي التي زرعت عبر الزراعة المروية
وصلت قرابة  1,714نقفة.

وتناول التقرير ايضا ً أوضاع الخريف في العام الماضي باألقليم حيث تطرق لوفرة هطول
االمطار في شهر مايو بالمستوى المطلوب والتي إستفاد منها مزارعي بعض المديريات الذين
زرعوا في الوقت المبكر.وقد بلغ المحصول السنوي في األقليم قرابة 253,325كنتال من ا
ارض زراعية بلغت مساحتها  53,968هيكتار .واشار التقرير الى وجود عجز بنسبة58%
من الغذاء مقارنة بحصاد المحصول الزراعي لعام  2018ونسبة اإلستهالك.
وذكر التقرير فيما يتعلق بمحصول الخضروات والفواكه في اقليم عنسبا بانه قد تم الحصول
في العام الماضي على قربة 121,706كنتال من مختلف الخضروات التي كانت مزروعة على
مساحة زراعية تقدر ب 1,062هكتار ،موضحا ً نسبة العجز البالغة  22%مقارنة بنسبة
الطلبات واإلحتياجات في األقليم.وفي نفس السياق اشار التقرير ايضا ً الى انتاج الفواكه حيث تم
الحصول على  70,605كنتال من ارض زراعية قدرت مساحتها  652هكتار ،كما بلغت
نسبة العجز  62 %مقارنة بالطلبات المتزايدة.
وفيما يتعلق بأحوال الزراعة في العام الماضي أوضح التقرير عن األضرار التي سببتها
اآلفات للمحاصيل الزراعية حيث اصابت  375.36هكتارمن االراضي الزراعية باألمراض
من اصل  843.81هكتار من األراضي التي زرعت خالل العام . 2018واضاف التقرير

في نفس الشأن الى الخطوات التي أتحذت إلحتواء اآلفات والقضاء عليها حيث تم رش 1225
هكتار بالمبيدات الحشرية .واكد التقرير توزيع  1360كنتال من األسمدة الطبيعية على خمس
مديريات لإلستفادة منها في األراضي الزراعية باإلضافة الى االسمدة التي جهزت للمزارعين
والتي بلغ إجمالها  132كنتال.
ويمضي التقرير في التوضيح حيث يشير الى منتجات المواشي مثل اللحوم وااللبان وكذا إنتاج
العسل ،حيث بلغ إجمالي انتاج االلبان من االبقار والماعز واالغنام قرابة 15,063,327لتر،
كما وصلت نسبة العجز في إحتياجات المواطنين من األلبان الى  .4%وأضاف التقرير الى
الخطوات التي أتخذت لتوفير االعالف للمواشي حيث تم زرع  159.11هكتار شملت اربع
انواع من األعالف المغذية للمواشى والتي بلغ إنتاجها قرابة  113,664كنتال من مختلف
انواع االعالف في العام الماضي.
وفيما يتعلق بمنتجات اللحوم ذكر التقرير عن حصول اإلقليم في العام الماضي على
 4,518,980كنتال لتبلغ نسبة الفجوة في تغطية طلبات المواطنين  81%من اللحوم .اما
بخصوص انتاج العسل اوضح التقرير عن الحصول على 16,353كيلوغرام من العسل من
اصل  1,698من خاليا النحل .
وتطرق التقرير ايضا ً الى الجهود التي بذلت في األقليم لرفع مستوى وعي المزارعين حيث
جرت برامج تدريس وتأهيل للمزارعين تضمنت أهمية البذورالمحسنة وفوائدها ومتابعة
الطرق السليمة و المفيدة للزراعة مثل إستخدام مضادات الحشائش واألسمدة العصرية وغيرها
من الدروس والتوجيهات المساعدة في المجال الزراعي باإلضافة الى المحاضرات
واإلرشادات الدراسية التي تم تنفيذها في معظم مديريات اإلقليم لإلنتفاع بمواقد ادحنت.
واشار التقرير السنوي لفرع وزارة الزراعة في االخير إلى اوجه القصورفي األدوات
المساعدة لسير العمل خالل العام الماضي ،وقدم ايضأ التصور للميزانية التي سيحتاجها الفرع
في إقليم عنسبا للعام .2019
اما التقرير التقيمي الذي قدم من قبل فرع وزارة الزراعة في االقليم الجنوبي إشتمل على
المجاالت الزراعية وخطط العمل المستقبلية حيث عرض إجمالي محصول بذور الحبوب
الزيتية والبذور األخرى الذي بلغ انتاجها  1,244,788كنتال من اصل مساحة زراعية بلغ
مقدارها  156,676هكتار.ومقارنة باإلستهالك الغذائي السنوي في اإلقليم اشار التقرير الى
العجزالذي لم يتم سده حيث بلغ مافوق  142,462كنتال.

كما تحدث التقرير بخصوص زراعة الفواكه والخضروات في األقليم مشيراً الى انتاج قرابة
 1,026,783كنتال من الخضروات المزروعة في مساحة  7,041.11هكتار كما تم
الحصول على  193,261كنتال من الفواكه من اصل مساحة  1,799,04هكتار .واضاف
التقرير في توضيحه بشأن الزراعة بتعرض  2,282هكتار من الحقول المزروعة
بالخضروات والفواكه لغزو االفات والحشرات الضارة حيث تم رشها بالمبيدات واالدوية
األخرى.
وتناول التقرير ايضا ً االنشطة التي نفذت في مديريات األقليم الجنوبي للحفاظ على التربة
والمياه حيث جرت في العام الماضي انشطة تشييد المدرجات والحواجز وصيانة المجاري
المائية في مختلف المناطق الزراعية التي بلغت مساحتها قرابة  4,620باإلضافة الى
الحواجز والمدرجات التي نفذت في األماكن التي تتعرض إلنجراف التربة جراء السيول مثل
الجبال وغيرها حيث بلغت مساحة تلك االماكن التي نفذت فيها مشارع حفظ التربة 3,794
هكتار.

وذكر التقرير بخصوص الثروة الحيوانية بان اإلقليم الجنوبي توجد به  234,522من ابقار
الجاموس واالبقار المحلية و 435,312من الماعز واألغنام و 803من الخنازير و84,930
من الحمير والجمال والحصين.ويؤكد التقرير بأن  3,367من ابقار الجاموس تستخدم إلنتاج
االلبان حيث تراجع اإلنتاج الى  396%مقارنة بالخمسة أعوام الماضية نتيجة لقلة العلف
األخضر ومحدودية السيولة النقدية وإرتفاع اسعار المنتجات الصناعية ومنع إيجار األراضي
باإلضافة الى إنعدام االسواق التي تستهلك االلبان مما كان له اثر سلبي في إستمرار إنتاج
األلبان.
وتوجد في اإلقليم  11مؤسسة لتربية الدواجن حيث تم توزيع 28,255من الفراخ على 533
مزارع إضافة الى نشر  10,435خلية نحل تقليدية و 5,422خلية نحل حديثة في أماكن
عديدة من األقليم.وقد تم الحصول في العام الماضي على قرابة  1,083كنتال عسل من اصل
 15,956خلية نحل حيث اشار التقرير الى انه و بالرغم من زيادة نسبة خلية النحل ب% 0.6
إال أن محصول العسل تراجع بنسبة  %38.8مقارنة بالعام  . 2017وكان ذلك نتيجة البرد
القارس وإنعدام الزهور الطبيعية في فصل الشتاء وشدة حدة الرياح الجافة.

وقد ذكر في المناسبة ايضا ً بضرورة االهتمام بمنتجات الجلود التي اصبحت ترمى في
الشوارع دون اإلستفادة منها وباتت تسبب الرائحة الكريهة والمضرة بالبيئة.كما تطرق
التقرير ايضا ً الى ادوية المضادات الحيوية غير القانونية التي تم العثور عليها في طريقها
للدخول الى األقليم والتي كانت تبلغ كميتها قرابة  2,282لتر.
وفي نهاية تقرير فرع وزارة الزراعة في األقليم الجنوبي تم تقديم خطة العمل للعام المقبل
 2019والتي تمت برمجتها في اربعة محاور حيث اشار التوضيح الى أنه في حال تنفيذ تلك
الخطط العملية وفق معايرها الرقمية ستساهم في تأكيد الضمان الغذائي لالقليم.
وفي التقرير التقييمي لخطط العمل لفرع الزراعة بإقليم القاش بركة أشير الى إمكانيات اإلقليم
في الجانب الزراعي لكونه يمتلك أكبر مساحة زراعية ولكنه اوضح في ذات السياق الى ان
المساحة التي تزرع في الخريف ال تتجاوز  250الف هكتار من إجمالي  489,300هكتار
من األراضي الصالحة للزراعة.ويضيف التقرير الى إمكانية وصول اإلنتاج لزراعي خالل
الخريف إلى اكثر من إثنين مليون كنتال في السنة ولكن في غالب االحيان هذا االنتاج مرهون
بمستوى هطول االمطار ولذا لم يرتقى إلى المستوى المطلوب لتأمين الضمان الغذائي.

وتضمن التقرير اوضاع التنمية الزراعية والمحاصيل الزراعية في العام الماضي باإلشارة
إلى مساحة االراضي التي تم زرعها بالطرق التقليدية والحديثة حيث بلغت االراضي
المزروعة بالذرة  180,850هكتار والمزروعة بمحاصيل الحبوب الزيتية 11,680
هكتار,كما زرعت مساحة  550هكتار بالبقوليات ليصل بذلك إجمالي المساحة التي زرعت في
خريف العام الماضي  193,080هكتار.وبشكل عام بلغ إجمالي المحاصيل الزراعية من تلك
الحقول واألراضي الزراعية  850,308كنتال.
أما بخصوص مشاريع إنتاج الخضر والفواكه ذكر التقرير الى إنتاج  1,533,908كنتال من
الخضروات المختلفة االنواع من أصل مساحة زراعية بلغ مقدارها  8,936هكتار .وتم
الحصول ايضا ً على  708,165كنتال من الفواكه من نفس المساحة الزراعية المذكورة حيث
تصدر محصول الموز قائمة محصول الفواكه.
وإستناداً لما ذكر في التقرير فقد تم توزيع الفائض من منتجات الخضر والفاكهة الى األقاليم
االخرى .

وتناول التقرير ايضا ً الثروة الحيوانية لألقليم حيث بدأ بإحصائيات المواشي مشيراً الى وجود
 7,602من ابقار الجاموس و 1,049,858من االبقار المحلية التي تعتمد على الرعي
التقليدي و 1,620,845من االغنام و 1,475,847من الماعز و 127,289من الحمير
باإلضافة الى وجود 93,200من الجمال.ويوضح التقرير بأن منتجات االلبان قد تراجعت
مقارنة بما كانت عليه في الخمسة اعوام الماضية.
كما تطرق التقرير ايضا ً الى إنتاج العسل حيث اشار الى الحصول على  8,454كيلو غرام
من العسل من المناحل التقليدية والحديثة المنتشرة في مديريات اإلقليم.
وتحدث التقرير عن النشاطات التنموية في اإلقليم والمنفذة في العام  2018حيث تم تنفيذ
انشطة تنموية مختلفة بكلفة بلغت  843,000نقفة باإلضافة الى االنشطة التنموية التي نفذت
في مديريات بارنتو وقونيا ومقلو والتي تمثلت في بناء الحوجز والمدرجات لحفظ المياه
والتربة بكلفة بلغت  569,090نقفة.

أما بخصوص النشاطات التي جرت لحماية المحاصيل الزراعية من االفات واالمراض أشار
التقرير الى اصابة  1,2015هكتار من المزروعات باألمراض والحشرات الضارة حيث تم
القضاء عليها بواسطة الرش بالمبيدات واالدوية االخرى.كما تم أيضا ً تطعيم الكثير من
المواشي خالل العام الماضي.
وفي الختام نبه التقرير الى المصاعب والعراقيل التي كانت تواجه سير العمل خالل العام
الماضي كما تم وضع تصور فرع الوزارة في اإلقليم حول خطة عمل العام . 2019
ذكرالتقرير الذي قدم في اإلجتماع التقيمي بفرع الزراعة بأألقليم األوسط بأن األمطار التي
بدأت تهطل في شهر ابريل كان إنتشارها على أراضي اإلقليم جيداً .ولكن مقارنة بخريف
العام  2017شكلت نسبة هطول األمطار في العام الماضي اقل درجة حيث بد ْا موسم الخريف
متأخراً عن موعده المعتاد  ،مضيفا ً إلى ان األمطار التي هطلت في شهر إكتوبر ونوفمبر قد
ألحقت األضرار على المحاصيل الزراعية في القرى المجاورة للعاصمة.
كما أوضح التقرير بأنه بلغ مجل إنتاج المحصول الزراعي لإلقليم من خريف العام المنقضي
 340,233كنتال من مساحة زراعية بلغ مقدارها  24,382هكتار.وشكلت نسبة الذرة من
مجمل اإلنتاج  319,994كنتال في حين بلغ إنتاج البقوليات  24,478كنتال ،وإنتاج البذور

الزيتية  1,726كنتال.كما أشار التقرير إلى نقص في المخزون الغذاء بنسبة  16479كنتال
مقارنة بمحصول اإلنتاج الزراعي في العام الماضي مع اإلستهالك السنوي باألقليم .ايضا
أضاف التقرير موضحا ً على أن  25,833هكتار من مساحة األراضي الزراعية كانت
مزروعة بالطرق التقليدية و 361.75هكتار بالزراعة المروية.
وتطرق التقرير ايضأ على زراعة الفاكهة والخضر حيث تم الحصول في العام الماضي
على 223,825كنتال من الخضر من اصل مساحة زراعية وصل مقدارها  1,562هكتار
و 25,555كنتال من الفاكهة من مساحة زراعية بلغت  147.56هكتار
واشار التقرير إلى النشاطات التي نفذت من قبل الفرع باألقليم األوسط في العام الماضي
لمحاربة األفات الزراعية واألمراض األخرى التي أصابت  3,978هكتار من المزروعات
حيث تم معالجة  2,221هكتار عبر الرش باألدوية المحلولة وغير المحلولة.كما نظمت
محاضرات توعية للمزارعين لتمكينهم من التحكم على حشرات البارنوس المضرة
بالمزروعات.
وفيما يتعلق بالنشاط ات التي تم تنفيذها في اإلقليم االوسط للحفاظ على التربة والمياه ذكر
التقرير بأنها ركزت بالدرجة الؤلى على بناء المدرجات والحواجز الجديدة وصيانتها.وتوجد
في األقليم  2,400هكتار من األراضي الزراعية زرعت بطرق الزراعة المروية من مياه
األبار والسدود .وقد ساهمت الحكومة بالتعاون مع الشركاء ببناء طريق حيوي بلغ طوله ثالثة
كيلومتر وإستخرجت بئرين باإلضافة إلى بناء غرفتين للمولدات المائية )(pamp house
وثالثة حواجز مائية.
ويوضح التقرير بخصوص الثروة الحيوانية في األقليم بوجود  197,785من مختلف انواع
الحيوانات التي شملت أبقار الجاموس واألبقار المعتمدة على الرعي التقليدي واألغنام والضان
والجمال باإلضافة إلى الدجاج واألرانب والحمير والحصين والنحل وغيرها.وأشار التقرير إلى
حصيلة إنتاج األلبان من أبقار الجاموس البالغ عددها  5277موضحا ً بأنه يتم الحصول على
 8,123,500لتر سنويا ً على مستوى اإلقليم ،حيث إنخفض إنتاج األلبان في العام  2018بنسبة
 %5مقارنة بحصيلة إنتاج األلبان في العام . 2017ذكر في التقرير أيضا ً ماتم إستهالكه في
العام الماضي من اللحوم على مستوى اإلقليم عبر السلخانات حيث بلغ مجملها  88,196كنتال.
وفي نفس السياق أشار التقرير إلى مخزون األعشاب لعلف األبقار في األقليم حيث تم جمع
 42,765قنطار من األعشاب بالمزارعين في العام الماضي على حسب التوجيهات التي

أعطيت لهم ليجمعو األعشاب في الوقت المبكر.ويمضي التقرير في التوضيح بخصوص
أحوال الدواجن ومحصول إنتاجها حيث ذكر بأزدياد عدد الدجاج في العام الماضي بنسبة
 ,%64كما إرتفع إنتاج البيض إلى  .%84وقد تم الحصول أيضا ً على 542.89كنتال من
إنتاج العسل حيث وصلت نسبة القصور  %17مقارنة بمحصول إنتاج العسل في السابق.
وتناول التقرير أيضا ً األنشطة التي تم القيام بها من قبل وحدة مراقبة صحة الحيوانات بفرع
الزراعة في األقليم حيث تم القيام بتنظيم خدمات تطعيم للوقاية من مختلف األمراض شملت
 172,423من الحيوانات  ،باإلضافة إلى خدمات بيطرية عامة أجريت على  112,914من
الحيوانات على مستوى اإلقليم .وعلى حسب شرح التقرير إنخفض عدد الحيوانات التي أجريت
عليها المراقبة الصحية مقارنة باألعوام السابقة.
وفي األخير إختتم تقرير فرع الزراعة باألقليم األوسط باإلشارة على خطط العمل المستقبلية
للعام  2019والتي ستركز على الثروة الحيوانية وحفظ التربة والمياه والمحاصيل الزراعية
وتنمية الزراعة المروية.كما حدد مقدار الميزانية المطلوبة لتنفيذ تلك الخطط العملية للعام
الجديد.
وقد ورد في التقرير التابع لفرع الزراعة بأقلم شمال البحر األحمر بأنه تم الحصول في العام
الماضي على مجمل  26,446.4كنتال من الذرة من أصل مساحة  27,649هكتار في فصل
خريف شمال البحر.كما تم الحصول أيضا ً على  25,520كنتال في فصل الخريف المرتفعات
من مساحة  4,742هكتار.
وفيما يخص زراعة الخضر أوضح التقرير بأنه قد كانت تبلغ المساحة المزروعة في العام
الماضي  1,086.65هكتار حيث تم الحصول على  41,287.5كنتال من مختلف انواع
الخضر .كما تم الحصول أيضا ً على  14,608كنتال من الفواكه من اصل مساحة 248.6
هكتار.وذكر في التقرير الخطوات الالزمة التي إتخذت من اجل الحفاظ على صحة النبت
الزراعي في اإلقليم من األضرار التي تسببها األفات الزراعية مثل الحشرات الزاحفة والجراد
الصحراوي وغيرها .
تناول أيضا التقرير احوال الثروة الحيوانية في اإلقليم حيث بلغ المجمل العام إلنتاج األلبان في
العام المنصرم  4,247,792.8لتر ،حيث شكلت نسبة إنتاج ألبان الجاموس  630,322لتر
من العدد المذكور سلفاً ،كما تم الحصول أيضا ً على  3,617,470.05لتر من ابقار الرعي
التقليدي.كذلك تم الحصول على  660.8كنتال من اللحوم من أصل  1,288ماشية .وإستناداً

لتوضيحات التقرير بخصوص توفير الغذاء للمواشي تم الحصول على  85,916كنتال من
األعشاب التي كانت مزروعة على مساحة بلغت  514هكتار.وفيما يخص إنتاج النحل في
العام الماضي تم الحصول على 17,265كنتال عسل من اصل  2,780خلية للنحل.
واشار التقرير أيضا ً على النشاطات التي تم القيام بها على مستوى األقليم لتحقيق الضمان
الصحي للمواشي حيث تم تطعيم  121,649ماشية للوغاية من األمراض المختلفة ومنحت
خدمات بيطرية عامة ل 38,495من الحيوانات.
أما بخصوص النشاطات الهادفة للحفاظ على التربة والمياه أكد التقرير على أنجاز أعمال
تضمنت بناء مدرجات في األراضي الزراعية وصيانة مجاري تصريف المياه في ستة من
مديريات األقليم.وعرض التقرير أيضا ً خطط عمل العام الجديد ونسبة الميزانية التي تخصص
لتنفيذها.
وختم التقرير بتقديم الطلبات لتوفر المعدات في الوقت المناسب لتساهم في إجراء النشاطات
الهادفة لوضع حد لألضرار التي تسببها السيول في إنجراف التربة وإلحاق األذى بالمحاصيل
الزراعية ،والعمل على إتخاذ الخطوات والتدابير الالزمة للقضاء على ظاهرة مرض
اإلجهاض المتنقل من الحيوان إلى البشر .كما اشار التقريرأيضا على عدم وجود الطاقة
الكهربائية الكافية لحفظ أدوية التطعيم في درجة الحرارة المناسبة حيث أصبح يشكل عائقا ً في
عملية المراقبة لصحة الحيوانات.
أما التقريرالتقيمي لفرع الزراعة بأقليم جنوب البحر األحمر ذكر النشاطات الجارية لتنمية
المحاصيل الزراعية حيث بلغ مقدار المساحة المزروعة بالذرة في العام الماضي 580
هكتار.وقد بلغ إجمالي محصول إنتاج الذرة من تلك الحقول الزراعية  3,759كنتال .وأضاف
التقرير ايضا ً على إنتاج الخضر حيث وصلت في العام الماضي إلى  5,827كنتال من اصل
مساحة  55هكتار.كما وصل إنتاج الفواكه على مستوى األقليم  2,638كنتال كانت مزروعة
على مساحة  44هكتار.
ويمضي التقرير في التوضيحات بشأن الجانب الصحي للزراعة حيث ذكر بأنه  18هكتار من
مزروعات اإلقليم تضررت في العام المنصرم من الحشرات واألمراض الضارة حيث أتخذت
الخطوات العديدة لمنع حدوث أضرار تلك األفات منذ بدياتها
وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية يوضح التقرير بوجود  20,942من مختلف أنواع المواشي
في األقليم.وقد بلغ أنتاج االلبان من األبقار المعتمدة على الرعي التقليدي  68,510لتر حيث

شهد إنتاج األلبان نسبة إرتفاع بلغت  %282.8مقارنة بإنتاج االلبان السابقة.كما أشار التقرير
على إنتاج الدواجن في العام الماضي حيث تراجعت نسبة اإلنتاج  %52.96مقارنة بما كان
عليه في العام . 2017وذكر في التقرير األسباب التي أدت إلى إنخفاض إنتاج الدواجن في العام
الفائت ومنها إنخفاض عدد الدجاج بنسبة  %40لعدة أسباب وعدم توزيع فراخ جديدة.
وحول الجانب الصحي للمواشي أوضح التقرير بأنه تم تطعيم  %98,87.5من الحيوانات
حيث إنخفض العالج في المراكز البيطرية بنسبة  %43.66مقارنة بالعام  . 2017وحدث ذلك
اإلنخفاض بفضل حملة التطيم اإلجبارية التي تم تنفيذها في العام  2017باإلضافة إلى الخدمات
الصحية التي منحت في معظم مناطق األقليم.
اما بخصوص إنتاج اللحوم تشير المعلومات الواردة في التقرير بحصول األقليم على 447.43
كنتال من اصل  3,006شملت األبقار والألغنام والضان.وتوضح تفاصيل التقرير بأن
 138.45كنتال من تلك اللحوم تم الحصول عليها عبر السلخانات الرسمية و 308.93كنتال
تم إستهالكه عبر الطرق الرعوية.
وإختتم التقرير باإلشارة إلى المستجدات التي كانت تقف أمام ترجمة خطط العمل السابقة على
أرض الواقع وأن تجد الحل الدائم .كما تضمن التقرير خطط العمل في العام المقبل والميزانية
المطلوبة لتنفيذها.
وقد تلى بعد ذلك تقرير المؤسسة الوطنية للبحوث الزراعية الذي تضمن التعريف بالنشاطات
التي تقوم بها حيث ذكر بانها مؤسسة وطنية تقوم بإجراء البحوث الدقيقة لتقوية التنمية
الزراعية  .وتشمل المواضع التي يركز عليها البحث لتلك المؤسسة حفظ التربة والمياه ،حالة
نمو المزروعات ،السماد الطبيعي  ،أحوال األفات واألمراض الزراعية،الثروة الحيوانية
والنشاطات الزراعية الكبيرة وممواضيع أخرى ذات صلة بالمجال الزراعي.
أما التقرير التقيمي لقسم خدمات المراقبة ركز على شرح النشاطات التي قام بها القسم لمراقبة
صحة الحيوانات ومنتجاتها واحوال البذور ،مارقبة االدوية غير القانونية  ،مراقبة صيد
الحيوانات البرية وحرق المنتجات المنتهية صالحيتها وغيرها من النشاطات األخرى.وتضمن
التقرير الذي قدم بقسم التخطيط واإلحصائيات بخصوص الميزانية التي تم إستهالكها
والميزانية المبرمجة للعم الجديد والجهات التي مولت لذلك.وباإلرتكاز على هذا التقرير تم
تقيم البرامج والخطط العملية التي نفذت في العام الماضي.

شهد أيضا ً اإلجتماع التقيمي لوزارة الزراعة تقديم تقارير تضمنت النشاطات التي نفذت
من أجل تنمية القطاع الزراعي بأقسام اإلدارة والمالية وقسم المختبرات الصحية للحيوانات
والمزروعات وقسم تطوير القدرات البشرية باإلضافة إلى التقارير التي تم تقديمها بقسم
العالقات الشعبية وقسم تطوير البرمجيات وبرامج قاعدة البيانات .
وفي الكلمة التي القاها وزير الزراعة السيد /ارفايني برهي والتي ركز فيها على األنشطة التي
تم تقيمها في اإلجتماع الذي إستمرى لمدة يومين وخطة العمل الجديدة ،أشار إلى أهمية بناء
البنية التحتية لكي يتم الت مكن من إنجاز النشاطات المفيدة في حفظ التربة والمياه في األراضي
الزراعية وفي األراضي المهيئة لإلنجراف .كما نوه أيضا ً بأن تزرع البذور المختارة في
االراضي الزراعية المناسبة حتى ولو كانت صغيرة المساحة.
وفيما يخص المواشي من ذات اإلصول المحلية أشار السيد /الوزير أن يتم تحسين جودتها
عن طريق إختيار أنواع الذكور المتميزة من المواشي ليتم الحصول عبرذلك على إنتاج وفر
من األلبان واللحوم.وذكر في نهاية الكلمة على ضرورة بذل المجهود االكبر ألنجاز النشاطات
المتعلقة ببناء مدارس لتخدم في رفع مستوى وعي المزارعين ،مراقبة حشرات البارنوس ،
إدخال البطاطس الطاعمة وتجهيز السماد الطبيعي وغيرها من األنشطة الزراعية.
كما أعطيت اإلجابات المقنعة بالمتخصصين ومعدي التقيم لالراء واإلستفسارات التي وردت
من المشاركين حول التقارير التي تم تقديمها في اإلجتماع بفروع األقاليم وأقسام وزارة
الزراعة األخرى.

