
 

شهدت البالد خالل العام 2022م تنفيذ العديد من البرامج التنموية التي آان لها 
تأثير إيجابي على المستوى المعيشي للمواطنين .و تعميمًا للفائدة إليكم   حصاد 

 .أبرز تلك البرامج  التنموية

م2022/ 01/ 01السبت   

واوضح زارعين والسكان.وزع مكتب الزراعة في مديرية نقفة شتول فواآه الهضبة على الم
 مسؤول المكتب السيد /محمد

في فديل )ب( توجد في وضع  2013صالح محمد بان شتول التفاح والخوخ التي غرست عام 
 جيد، فيما تشتمل الشتول

 .الموزعة هذا العام على شتول الجوافة والتفاح والبن

م2022/ 01/ 04الثالثاء   

يرية تسني تسني بأن  الجهود الحثيثة الجارية في مدأوضح التقييم الذي أجرته إدراة مديرية  
 .بهدف انجاح البرامج التنموية الموضوعة للتنفيذ ظلت تحقق  نتائج مرضية

م2022/ 01/ 13الخميس   

يبية في تلقت عشرون امرأة راعية ألسرتها في ضاحية وادي بمديرية جنوب دنكاليا دورة تدر
 اشغال السعف

يشيةبهدف   تحسين ظروفهن المع  . 

م2022/ 01/ 14الجمعة   

وم بهاساهمت  مدارس تسني بدور آبير في التنمية الخضراء بانشطة التشجير التي تق . 

م2022/ 01/ 18الثالثاء   

م بمشارآة جماهيرية واسعة،خاصة انشطة حفظ  2021حققت البرامج التنموية المنفذة خالل  
عاليةالمياه وحماية التربة في مديرية حقات نتائج جيدة و . 

م2022/ 01/ 22السبت   



جال حفظ اعلنت ادارة مديرية افعبت في اجتماع تقييم ما تم تنفيذه من انشطة فاعلة في م 
الذي  المياه وحماية التربة. واوضح مدير المديرية السيد /احمد محمد نور رجب في التقرير

 . قدمه تنفيذ انشطة تنموية بمشارآة شعبية واسعة

م2202/ 01/ 27الخميس    

مل اطلقت ارتريا واالمم المتحدة رسميا في الخامس والعشرين من يناير  في اسمرا اطار ع
 .التعاون للتنمية المستدامة الذي يستمر لخمس سنوات

م2022/ 01/ 28الجمعة   

باتي دعت سلطة الغابات والحياة البرية لتعزيز دوراإلدارات والمجتمع لحماية الغطاء الن 
 .والحياة البرية

م2022/ 01/ 29سبت ال  

الف شجرة عبر حملة النفير  10قام سكان ثالث ضواحي في مدينة قندع بغرس اآثر من 
   .الجماعي

والعشرين من  افادت سلطة الغابات والحياة البرية في االجتماع التقييمي الذي اجرته في الثامن
2021  مليون شتلة خالل عام 3.2ينايرالماضي ، بان البالد شهدت  غرس حوالي   .  

  عقدت وزارة الزراعة اجتماعها السنوي يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين . من

وذآر في االجتماع عن تنفيذ برامج واسعة على  مستوى  2021شهر يناير  لتقييم برامج 
هكتار ، ساهمت في  ارتفاع نسبة  22850البالد تمثلت في حفظ المياه وحماية التربة بلغت  

م  2020مقارنة  بعام  40المنفذ ب % العمل   . 

ناير  جولة نظم اعضاء شرآة اري تيل لالتصاالت بمديرية تسني في الثالث والعشرين من ي
 . تفقدية اشتملت على نفير تنموي في مشروع قرست الزراعي

م2022/ 02/ 05السبت    

قق حمر ظلت تحاعلنت وزارة الزراعة بان مزارع النخيل في اقليم شمال وجنوب البحر اال
 .تطورا ملموسا

ر بانها تتخذ برآة في السادس والعشرين من يناي -اعلنت ادارة مديرية هيكوتا في اقليم القاش 



 .خطوات جادة للحد من تدمير الغابات والقطع الجائر لالشجار

م2022/ 02/ 10الخميس   

التربة  ه وحمايةنظم شباب وطلبة منطقة زقب في االقليم االوسط نفير تنموي لحفظ الميا
 .وصيانة الطرق الترابية

عمل لتامين افاد رئيس جمعية منتجي العسل في االقليم االوسط السيد/ هبتآب قهاد ان الجمعية ت
  .متطلبات العسل باسعار مناسبة

م2022/ 02/ 11الجمعة   

قي نظم فرع خدمات الرقابة االقليمية في القاش برآة ندوة لمزراعي مديريتي اغردات ود
 .ترآزت حول الطرق السليمة الستخدام مبيدات االفات الزراعية

م2022/ 02/ 12السبت   

ام تروج وزارة الزراعة في إرتريا لزراعة التمور في أجزاء مختلفة من أرض الوطن منذ ع
شتلة من شتول التمر في أرجاء  20000م وقد وزعت الوزارة حتى اآلن أآثر من  2003

 . مختلفة من البالد

م2022/ 02/ 15ثاء الثال  

التربة  اعلن مدير مديرية سرجقا السيد/ آفلماريام قبرمسقل بان برامج حفظ المياه وحماية
قليم االوسط والتشجير المنتظم التى نفذت بشكل واسع خالل االعوام الماضية في المديرية باال

 .اعطت نتائج مشجعة

ظيم مؤتمر شر من فبراير الجاري تنشهدت مدينة مندفرا في الفترة من التاسع وحتى الحادي ع
 .تنشيط اختراعات الشباب للتطور المستدام ”حول االختراع والصناعة تحت شعار

  15طوله  قام سكان خمسة قرى في ضاحية درفو بمديرية اخريا بصيانة طريق ترابي يبلغ 
 .آيلومتر بدعم من اآلليات

م2022/ 02/ 19السبت   

من اآثر من مليون ومئة الف شجرة غرست في  80.5 % اعلن قسم الزراعة واالراضي نمو
يةبمشارآة المؤسسات الحكومية واالتحادات وحملة الطالب الصيف 2021االقليم االوسط عام  . 



م2022/ 02/ 22الثالثاء    

لعشرة صرحت الكنفدرالية الوطنية لعمال ارتريا  بان االشجار التي غرستها خالل االعوام ا
بادرهو توجد في وضع جيدالماضية في مناطق ام . 

م2022/ 02/ 24الخميس     

يام بانشطة ذآر سكان ضاحية اقرع في مديرية نقفة حصاد محصول وفير نتيجة التنظيم والق
 .فاعلة لحفظ المياه وحماية التربة

م2022/ 02/ 25الجمعة    

ود جتقوم جمعية مربو النحل في مديرية دباروا بجهود لرفع انتاجها من العسل بفضل و
 . امكانات آبيرة في المديرية تساعد على تربية النحل طوال السنة

م2022/ 02/ 26السبت    

فظ المياه نظم قسم الزراعة واالراضي في االقليم االوسط انشطة نفير فاعلة العام الماضي لح
  .وحماية التربة بهدف رفع االنتاج الزراعي

م2022/ 03/ 03الخميس   

الجهود  سني بمؤسسة المواشي والغالل السيد/ فسها ابرهام بذلاوضح ممثل المزارعين في ت
مكافحة الجادة في السنتين الماضيتين لضمان صحة المواشي ورفع انتاجيتها، وتطعيمها ل

 .االمراض العابرة للحدود

م2022/ 03/ 05السبت   

 - اشقدعت وزارة الزراعة لمراقبة قوية لجراد االشجار المنتشر في مختلف مناطق اقليم ال
 .برآة

م2022/ 03/ 08الثالثاء   

الشهداء  نظمت في مديرية مندفرا انشطة نفير تنموي تمثلت في رعاية االشجار في مقبرة
  .ونظافة في مختلف المؤسسات بمناسبة الثامن من مارس اليوم العالمي للمراة

م2022/ 03/ 11الجمعة   



بذور البطاطس المحسنة قدمت جمعية منمو الخضر والفاآهة في مديرية امني حيلي 
 .للمزارعين االنموذجيين في اطار جهود رفع االنتاجية

م2022/ 03/ 12السبت   

 7بطول  قام سكان منطقة ظناف في مديرية  قاالنفحي االقليم االوسط بصيانة طريق ترابي
 آيلومترات بدعم االليات

ديرية ضره مدير المبحثت مديرية قندع برامج التنمية والمشارآة المجتمعية في اجتماع ح
 .ومدراء الضواحي ومسؤولو المؤسسات الحكومية

ختيار اعلنت وزارة الزراعة نجاح التجارب التي اجريت لزراعة البطاطس في المناخ الحار با
 .فترة اعتدال المناخ في المنخفضات مستقبال

من شتول  80 افاد مكتب تنسيق الحملة الطالبية الصيفية في االقليم الجنوبي نمو اآثر من %
الف شجرة التي غرسها الطالب في الحملة الصيفية 116االشجار    . 

م2022/ 03/ 17الخميس    

شتول  70افاد مسؤول التنمية االقتصادية في مديرة قندع السيد/ دانئيل عن نجاح نمو % 
الف شتلة 44أألشجار البالغ عددها    

م2022/ 03/ 18الجمعة   

ذ شهر عدي خواال بانشطة نفير لثالثة ايام في االسبوع من ضاحية في مديرية 22قام سكان 
م  لحفظ المياه وحماية التربة2022فبراير  . 

م2022/ 03/ 22الثالثاء    

امج تاهيل قامت  وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الثروة البحرية بتقديم دوارت تدريبية وبر
يط من السماد الطبيعي وعدم متنوعة تساهم في مساعدة المزارعين من اجل استخدام خل

   .استخدام السماد الكيميائي

م2022/ 03/ 24الخميس    

 .قام  مشتل بيت قرقش في االقليم االوسط بدورآبير  النجاح اعمال التشجير

مؤسسة عامة  وخاصة  18واوضح مسؤول وحدة الزراعة السيد/ ابراهام ايوب قيام 



  .واتحادات وطنية  بعملية التشجير

ازار المرأة االرترية في الرابع والعشرين من مارس في العاصمة اسمرا معرض بافتتحت 
اريات للمنتجات الزراعية وتنميةاالسماك االعمال اليدوية آالنسيج والتطريز واعمال الفخ

  .ولوحات فنية

مين من نظم مكتب الزراعة في مديرية عدي قيح دورة تدريبية للمزراعين النموذجيين القاد
ريفيرية ،رآزت على اعداد السماد الطبيعي آجزء من البرامج الجارية بداية آل خقرى المد .   

ة تعمل صرح المدير التنفيذي لمؤسسة الغالل والمواشي الرائد /آبرآب ابرهام بان المؤسس
 .لتامين متطلبات االنتاج الزراعي باسعار زهيدة

شر من مع اعضائها في الثامن ع دعت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في اللقاء الذي عقدته
سين مارس في مدينة تسني الى تعزيز مساهمة المواطنين النجاح الجهود الجارية من اجل تح

 .االقتصاد المعيشي العضاء الجمعية

01 /04 / م2022  

شتول  يساهم مشتل قاالنفحي في االقليم االوسط في انجاح انشطة الحملة الخضراء باعداد
 .متنوعة

 16وال  70ماوضح رئيس اعضاء جمعيتي الفرقتين ال 2022/ 04/ 02السبت  
من الشتول التي غرسوها  95التعاونيتين المناضل /عندبرهان فسهايي نجاح اآثر من % 
 خالل الخريف الماضي في منطقة ماي دمنت باالقليم االوسط

م2022/ 04/ 05الثالثاء   

ترابي عبر  برآة بشق طريق -م القاشقام سكان منطقة دقي شحاي في مديرية لوقو عنسبا اقلي
 .تنظيم نفير جماعي يربط بين مناطق دقي شحاي وملزاناي ويؤدي الى منطقة زبان

ي منظم قسم الزراعة واالراضي في اقليم  جنوب البحر االحمر ف2022/ 04/ 07الخميس  
بهدف  م  لقاًء لمدراء الضواحي ومساعديهم والجمعيات التعاونية2022الثالثين من مارس 

 مناقشة سبل الحفاظ على الثروات البحرية وخاصة اشجار

  . الشورا

م2022/ 04/ 08الجمعة   



ر واحد نظم مكتب وزارة الثروة البحرية في اقليم جنوب البحر االحمر دورة تدريبية لشه 
 . لثالثين امراة في صناعة شباك الصيد

 جهود فعالة لجمعية تربية النحل في قندع _

فع معية مربو النحل في مديرية قندع ان انضوائهم في جمعية مكنهم من راوضح اعضاء ج
 االنتاج والدخل. واوضح اعضاء الجمعية من سكان المديرية والقادمين من اقاليم االوسط

م2022/ 04/ 09السبت   

صالح فورتو ساوا بالنفير بهدف ا -قام  مرآز تدريب الخدمة الوطنية بصيانة طريق ساوا
مر به الخور من الطريق النجرافه بالسيولالجزء الذي ي . 

لمياه  وحماية قام سكان وموظفو الحكومة في مديرية بارنتو بتنظيم انشطة نفير جماعي لحفظ ا
  . التربة واصالح مساقط المياه وصيانة الطرق الترابية

م2022/ 04/ 15الجمعة   

ة في عة الذرة المحسناعلنت مؤسسة المواشي والغالل تحقيق نتائج مرضية من تجارب زرا
هكتار في عد ِعلي بمديرية قندع 300مساحة  . 

م16/04/2022السبت   

لطالب  نظم مكتب الدراسات ومتابعة الموارد السياحية في اقليم جنوب البحر االحمر  سمنار
 .المرحلة الثانوية في عصب حول السياحة والموارد الطبيعية

ة الحراسة ، وسلكونا الوطنية نمت جيدا نتيجة انشط افاد سكان مديرية قندع بان محمية دونقولو
  .وتسهم آثيرا في تطور الحياة البرية

م2022/ 04/ 19الثالثاء   

 دمبي زراظين البالغ طوله ثماني -قام  سكان مديرية حقات باعمال صيانة طريق آرمد 
 آيلومترات بنفير سكان قرى

مبي عدي تسفوعد عمر، دمبي زراظين، دمبي عدي ظقاي ،قولدميت و د . 

يوناس قبرو  ناشد خبير تنمية النباتات بقسم الزراعة واالراضي بادارة االقليم االوسط السيد/
 المزارعين لالستخدام



االنتاجيةالجيد للسماد الطبيعي ومبيدات الحشرات في اطار الجهود الجارية لتعزيز االنتاج و . 

ها الثالثلخامس عشر من ابريل مؤتمرعقدت جمعية مربو ابقار الحليب في مديرية قندع في ا . 

نة الطرق قام  سكان قريتي وقرتي وتخول في مديرية دقمحري بتنظيم انشطة نفير لصيا
 .الترابية وبناء مدرجات وحواجز

عين حققت بذور البطاطا المحسنة الثانية المعروفة ب إيلكترا ( التي زرعت عبر المزار
 .النموذجيين في مديرية صنعفي

لحفاظ على ن منطقة عد فاآاي في مديرية حقات اقليم عنسبا بتنظيم نفير تنموي ليقوم سكا
 التربة والمياه ورفع االنتاج

 .الزراعي

 سلطة الغابات والحياة البرية تعقد ورشة عمل

اسمرا  عقدت سلطة الغابات والحياة البرية ورشة عمل في السادس والعشرين من ابريل في
مة الشرآاءلتوضيح مهام المؤسسة ومساه . 

آة نفير بر -منظم مكتب الكنفدرالية الوطنية للعمال في اقليم القاش 2022/ 04/ 30السبت  
مالتنموي في السابع والعشرين من ابريل ، بمناسبة االول من مايو اليوم العالمي للع . 

 شهداءالف شتلة اشجار لغرسها في شهر يونيو بمناسبة يوم ال 45جهز مشتل شقنيتي اآثر من 
 .في اطار مساهمته النجاح برامج التشجير

مافادت ادارة ضاحية عد عمر تحقيق نتائج مرضية من عملية 2022/ 05/ 06الجمعة  
 .حماية االشجار المستوطنة

اه وحماية قام  سكان ضاحية عدي نفاس في مديرية اخريا باالقليم االوسط بنفير حفظ المي
م2022لعشرين من ابريل التربة إستمر لشهرين بدءًا من السادس وا  . 

مايو  عقدت جمعية منتجي العسل في مديرية قندع اقليم شمال البحر االحمر في الخامس من
 .مؤتمرها الثالث

انشطة  دعت سلطة الغابات والحياة البرية المواطنين والجهات المعنية العمل بالترآيز على
لحملة من مايو اليوم الوطني لالتشجير حفظ والمياه وحماية التربة بمناسبة الخامس عشر 



 .الخضراء

 .احيت وزارة الزراعة في الثاني عشر من مايو اليوم العالمي لصحة النبات

ان اليوم  ”وقال المدير العام لقسم خدمات القوانين والرقابة في الوزارة السيد/ تخآلب مسقانا
لتنوع الفقر وتنمية االعالمي لصحة النبات له دور دافع للوعي العالمي ومكافحة المجاعة و

 . االحيائي

من سكان ضاحيتي بادوب وفانا وآذلك مدينة  59نظم فرع الثروة البحرية في اقليم عنسبا ل 
مواطنة دورة تاهيلية حول تربية االسماك في المياه العذبة 29حقات بينهم  . 

فة عرعقدت سلطة الغابات والحياة البرية ورشة عمل في  الثالث عشر من مايو لرفع الم
 .والمشارآة في حماية وتنمية االشجار في االقليم االوسط

امس عشر دعت وزارة الزراعة وسلطة الغابات والحياة البرية في تصريح مشترك بمناسبة الخ
يانة التربةمن مايو اليوم الوطني للحملة الخضراء ، الدفع بانشطة التشجير و حفظ المياه وص . 

ظ المياه ملمالو وعدتلكيزان في إقليم عنسبا أنشطة حفقيمت مديريات عيالبرعد وحقات وح
 وحماية التربة وخاصة

2021أنشطة التشجير المنتظمة عام  .   . 

م مقال مسؤول قسم االحصاء ونظام المعلومات الجغرافية في اقلي2022/ 05/ 19الخميس  
نفيذ وت عنسبا السيد /مهتمي اسقالوي بان مكتب السجل المدني يسهم في اتخاذ القرارات

 .البرامج التنموية

 تنفيذ برامج زراعية آبيرة في تسني_ 

مج زراعية آبيرة افاد مسؤول التنمية االقتصادية في مديرية تسني السيد /ادريس احمد تنفيذ برا
 في سنوات االستقالل

  .لرفع االنتاج آما ونوعا

لفترة من انعقد في ا شارآت ارتريا في المؤتمر العالمي لمكافحة الجفاف وفقر التربة الذي
 التاسع وحتى العشرين من مايو في مدينة ابيدجان بساحل العاج

على  مواوضح خبير تنمية المياه والري في االقليم الجنوبي المشرف2022/ 05/ 27الجمعة 



متر 20من السد الذي يشيد بارتفاع  50اعمال التشييد المهندس /تسفاماريام تخلي انجاز %  . 

تربة م قام سكان بقال في مديرية نقفة بنفير حفظ المياه وحماية ال0222/ 05/ 28السبت 
 .وصيانة طرق المواصالت

 مافاد قسم الزراعة واالراضي في االقليم االوسط ان الجهود تبذل2022/ 05/ 31الثالثاء 
ل لموازنة نسبة العرض والطلب في المنتجات الحيوانية ،خاصة اللحوم وااللبان والعس

مي للبيئة ، وزارة االراضي والمياه والبيئة بمناسبة الخامس من يونيو اليوم العالوالبيض.دعت 
 .المجتمع للعمل الجاد لحماية البيئة

ماية التربةقام سكان مديرية نقفة والطالب وعمال المؤسسات الحكومية ، بنفير لحفظ المياه وح  
. 

طريق لى قريتهم متفرعا منقام سكان آَبَتا في مديرية مندفرا بصيانة الطريق المؤدي ا  

مندفرا البالغ طوله اربعة آيلومترات بمساعدة بعض اآلليات الثقيلة - اسمرا  . 

ج جيدة في مافاد مكتب تنمية النباتات في االقليم االوسط تحقيق نتائ2022/ 06/ 03الجمعة 
 جهود حفظ المياه وحماية التربة والتنويع الزراعي

ة في االقليمواستخدام وسائل الزراعة الحديث . 

شخص بأن أنشطة  2150افاد سكان ضاحية عد عمر في مديرية حقات التى يقطنها اآثر من 
 .الحماية لالشجار المعمرة والمستوطنة حققت نتائج مرضية

تخاذ وجه قسم الزراعة واالراضي في االقليم االوسط ، دعوة لجميع المؤسسات واالتحادات إل
هكتار ،   38في مساحة  2021ة في ماي دمنت منذ عام مسؤولية رعاية االشجار المغروس
 والتى بلغت نسبة النمو االشجار

ية بنفير قام اعضاء الجمعية التعاونية للدفعة االولى من منتسبي الخدمة الوطن  80فيها الى % 
  . تنموي في الخامس من يونيو في ماي دمنت  النجاح الحملة الخضراء

وسطى لثاني والثالثين لهيئة مكافحة الجراد في المنطقة الشارآت  ارتريا في االجتماع ا
خامس وحتى واالجتماع السادس والثالثين للجنة التنفيذية للهيئة الذي عقد في الفترة من ال

 .التاسع من يونيو في مدينة جدة بالسعود.ية

ى م قام سكان ضاحيتي زوال وافتا في مديرية فرو بصيانة مجر2022/ 06/ 10الجمعة  



ويليتح  

،ان العمل للسيول المنحدرة من الهضبة عبرالنفير الشعبي واوضح المشرفون على النفير   

ى اتخذت لحل أعلن قسم التنمية المعمارية في االقليم االوسط بان البرامج المنفذة والخطوات الت
ية شية االقتصادمشكالت البنية التحتية في مختلف مناطق االقليم فيما يتعلق باألوضاع المعي – 

 .االجتماعية قوبلت باستحسان السكان

الف شتلة لتغرس بمناسبة العشرين  150قام مشتل ماي اتكارو في مديرية ماي مني باعداد 
 .من يونيو ذآرى يوم الشهداء

يو بمناسبة نظمت في اغلب مناطق االقليم االوسط انشطة نفير تنموي في الثاني عشر من يون
 .العشرين من يونيو يوم الشهداء

دمنت  قام  اعضاء وزارة الشؤون الخارجية بنفير تنموي من العاشر من يونيو في منطقة ماي
وي في مقابر لحفظ المياه وحماية التربة .جرت في مديريتي بارنتو وافعبت انشطة نفير تنم

 .الشهداء وغيرها بمناسبة العشرين من يونيو يوم الشهداء

ة لصيانة قاالنفحي بإالقليم االوسط مبادرة بناء اتخذ سكان منطقة عدي قومبولو في مديرية
  طريق ترابي منسقين

 . قدراتهم واموالهم ومصحوبين بدعم من اآلليات الثقيلة

رى بحثت إدارة مديرية أفعبت في السادس من يونيو بحضور مدراء الضواحي ولجان الق
 .المنتخبون حديثا ،برامج التنمية وحمالت التصدي المنفذة

ي الزراعة بتعاون منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة في أسمرا ف عقدت وزارة
تة: نفير السادس عشر من يونيو ورشة عمل حول الوعي والثقافة الغذائية في المجتمع. _هيكو

 حفظ المياه و التربة

ي رى فواوضح مسؤول التنمية االقتصادية في المديرية المهندس/ داويت برهاني ان العمل ج 
ضاحية بدعم الجرارات بهدف  تدريج وتمهيد االراضي الزراعية قبل حلول موسم  12

 .االمطار

برآة السفير -مبحث حاآم اقليم القاش2022/ 06/ 25السبت  / t  محمود علي حروي لدى
مج التصديلقائه المواطنين في الفترة من الثالث عشر وحتى الثامن عشر من يونيو حزمة برا .  



ي سة ولدأب ولدماريام الثانوية في اقليم جنوب البحر االحمر المشارآون فقام طالب مدر
  .العمل الصيفي بنفير تنمية منذ الثالث عشر من يونيو ولمدة شهر

إلى  دعا مسؤول مراقبة الغابات والحياة البرية في مديرية عدي قيح السيد/ أبراهام حقوس
ع الجائرتعزيز المساهمة الشعبية لحماية األشجار من القط . 

شابا وشابة قدموا من مديريات  63مدربت شرآة سقن لإلنشاءات 2022/ 06/ 30الخميس 
رت بارنتو وشامبقو وضاحية أقمايت في دورة في مجاالت الحدادة والبناء والنجارة إستم

 . ألربعة أشهر

م 2022/ 7/ 1لجمعة   

الف شتلة النجاح برنامج  120اعلن مشتل شاخا إيام في مديرية عدي خواال اعداده اآثر من 
الشجار. مشيرا التشجير. وذآر مدير المشتل السيد/ تسفاي فسهايي تنمية ستة انواع من شتول ا

شجير الى امكانية تطوير العمل اذا حلت اشكالية خزان المياه والتخزين. واوضح خبير الت
رس ود برنامج لغوحماية الحياة البرية في مديرية عدي خواال السيد/ تخلماريام هيلو ، وج

ضاحية ودور العبادة والمنازل والمدارس والمؤسسات 22الشتول في  .  

اسع قام سكان عدي حوشا بصيانة سد القرية الذي تضرر من االمطار التي هطلت في الت 
مل يهدف والعشرين من يونيو . واوضح مدير الضاحية السيد /قبرهويت استيفانوس، ان الع

ربة في ، وضمان استمرارية خدمته. وقال خبير حفظ المياه وحماية الت النقاذ السد من االنهيار
سجلت  االقليم االوسط المهندس/ أبيل ولدقابر انجراف جزء من السد حدث نتيجة االمطار التي

ملمتر ، داعيا الى بناء جدار حماية قوي للسدود المشيدة بقدرات القرى 90 .” 

اتينالزراعة في بعدي خواال تدرب ُمالك البس   

ي عدي في غضون ذلك نظم مكتب الزراعة دورة تدريبية للمزارعين والمهنيين الزراعيين ف
ب اإلعداد خواال حول اعداد واستخدام السماد الطبيعي. اشتمل التدريب المقدم لثالثة ايام أسالي
لوجي اد البيالسريع للسماد الطبيعي ومبيدات اآلفات الزراعية الطبيعية واعداد واستخدام السم
/ السائل. وذآر خبير وقاية النباتات في مكتب الزراعة في مديرية عدي خواال السيد

استخدام  تخلهيمانوت تولدمدهن ، أن التدريب هدف اعداد السماد والمبيدات الطبيعية ، للحد من
  . المواد الكيميائية

تي بدات لثانوي العلنت وزارة التعليم ان حملة الطالب التنموية الصيفية لطالب المرحلة ا 



 ، ستنظم هذه السنة من السابع وحتى الخامس عشر من يوليو. واوضح مسؤول 1994عام 
رك فيها اآثر حملة الطالب التنموية في وزارة التعليم السيد/ فتوي ولدقيورقيس، ان الحملة شا

مديرية .وقال أن أنشطة  40موقع عمل في  140مشرف في  850الف طالب و   23من 
ز المائية تشمل،حفظ المياه وحماية التربة والتشجير وبناء وصيانة المدرجات والحواج الحملة

 200 وصيانة الطرق الترابية، مشيرا الى تجهيز وزارة التعليم ادوات العمل الالزمة. وعمل
لتنظيم وثائق مرآز البحوث والتوثيق 100طالب لتنظيم حرآة المرور و  . 

م 2022/ 7/ 8الجمعة   

 700ثر من برآة وضع برنامج لزراعة اآ -ة الغابات والحياة البرية في اقليم القاشافادت سلط
لمؤسسات الف شجرة هذه السنة. واوضح ممثل السلطة السيد/ /تخستي آفلماريام خالل تفقد ا
ى مستوى الحكومية والجيش لعملية اعداد الشتول ، ان التشجير الذي سيجري في الخريف عل

يوني ة الغطاء النباتي الى سباق عهده.واشار الى وضع برنامج العداد ملاالقليم ، يهدف اعاد
سني شتلة اشجار هذه السنة في مشاتل بارنتو واغردات ولقو عنسبا وتكمبيا وام حجر وت

الف شتلة اشجار فقط 800وشامبقو ومنصورة، لكن شح المياه تسبب في اعداد   . 

م 2022/ 7/ 9السبت   

م رات وتوعية بالتعاون مع وزارتي الصحة واالعالم وادارة االقليبدأت وزارة الزراعة مباد
من  االوسط لتصنيع سماد من النفايات المنزلية. وافادت الوزارة بان عملية اعداد السماد

في مساآن دمبي سمبل وبعده في حي  2022النفايات المنزلية الذي بدأ في شهر فبراير 
مرجعي يحقق نتائج مرضيةظظرات ووزارة االعالم ومستشفى اروتا ال . 

ية  ويشارك بدأت في الثاني عشر من يوليو في االقليم االوسط ،حملة الطالب التنموية الصيف
افة الى في الحملة التي إستمرت حتى العشرين من اغسطس اآثر من سبعة آالف طالب باالض

ي وزارة موية فالمشرفين من المعلمين والمهنيين الزراعيين.واوضح مسؤول حملة الطالب التن
بة والسالمة التعليم السيد /ابرهام برهي ان الطالب سيعملون في برامج حفظ المياه وحماية التر

  المرورية

وطنية قا م اعضاء شرآة موسى علي لالنشاءات والجمعية التعاونية للدفعة االولى للخدمة ال
يوليو  سادس عشر منواعضاء وزارة الحكومات المحلية بنفير تشجير يومي الخامس عشر وال

الف شتلة وبناء المدرجات الحوضية.وافاد  23في منطقة ماي دمنت ، غرسوا خاللها اآثر من 
فعالية منذ مكتب سلطة الغابات والحياة البرية في االقليم االوسط ان الحملة الخضراء تسير ب



اعضاء عام ونصف بمشارآة الوزارات واالتحادات الوطنية وشرآات البناء واالدارات و
  .الجيش وقوات االمن والطالب

حملة غرس قام  اعضاء الكنفدرالية الوطنية للعمال في مختلف المؤسسات باالقليم االوسط ب 
مؤسسة منذ العاشر من يوليو  31شتول بالتزامن مع هطول امطار الخريف . وقد بدأ عمال 

ي زاول اآتملت في االف شجرة في منطقة دمب 10بأنشطة بناء مدرجات وإعداد حفر لشتل 
مؤسسة بأنشطة مماثلة  21العشرين من يوليو .يذآر انه وبمناسبة االول من مايو قام عمال 

شتلة ، في منطقة ماي حوظا بإدارة  2021الف غرسوا فيها حتى عام  50هكتار  50بمساحة 
 يرامبادرهو ، والزالت المتابعة مستمرة عبر عمل اسبوعي وفق ما افادت به لجنة التشج

  .التابعة للكنفدرالية

قاليم قامت وزارة الزراعة بجهود ناجحة لمكافحة دودة الحشد منذ الثامن عشر من يوليو في ا 
ة السيد عنسبا والجنوبي واالوسط. واوضح مسؤول مكافحة االفات المتنقلة في وزارة الزراع

ريات هكتار في مدي 510/تيدروس سيوم، ان دودة الحشد انتشرت في مساحة حوالي 
هكتار في مديرية ماي مني باالقليم  22عيالبرعد وقلب وحلحل في اقليم عنسبا ومساحة 

ت مخا هكتار في مديريتي قاال نفحي وبريخ وآذلك ضاحية بي 30الجنوبي ، ومساحة اآثر من 
  .باالقليم االوسط

م 2022/ 8/ 5الجمعة   

كي ، عن حمر االستاذ / فسهاظين تافاد منسق حملة الطالب التنموية في اقليم شمال البحر اال
 25طالب و  1500تنفيذ انشطة واسعة في حملة الطالب التنموية الصيفية. وذآر مشارآة 

رورة وقندع خبير زراعي في الحملة التنموية الجارية في مديريات نقفة ،افعبت ، ق 25معلم و 
افعبت وقندع.آما  الف شجرة في 30لبناء المدرجات و حواجز المياه وانه تم شتل حوالي 

ديرية تجري اعمال صيانة االثاثات المدرسية في مديرية قرورة واوضح خبير الزراعة في م
شجرة تم غرسها العام الماضي  1300من  50قندع المهندس /آستي قبرتنسائي نمو % 

 .بالطالب والسكان

م 2022/ 8/ 9الثالثاء   

نشطة تنموية الصيفية في مديرية تسني بامن الطالب المشارآين في الحملة التنموية  350قام 
ة خبيرا زراعيا. واوضح خبير حفظ المياه وحماية التربة في المديري 12فاعلة باشراف 

. وافاد المهندس/ مرهاوي قبرمكئيل قيام الطالب ببناء المدرجات وإعداد الحفر وغرس الشتول



 1800ر وإعداد مت 18000لبناء مدرجات بطول  2022مراسل ايرينا وضع خطة للعام
من شتول االشجار 7200حفرة وزراعتها باالشجار ورعاية  . 

م 2022/ 8/ 11الخميس   

الف شتلة.  340ساهم مشتل شمانقوس لعالي في مديرية سرجقا في أنشطة التشجير باعداده 
الف شجرة  160وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد/ ابراهام برهاني غرس 

هكتار. وقال  169لموضوع لشتل االشجار المعدة في المشتل في مساحة ضمن البرنامج ا
ان المشتل يقوم باعداد مختلف انواع شتول االشجار  ”مدير المشتل السيد/ يوسيف قبراي

 . المستوطنة وغير المستوطنة

عشر من  اختتمت في اقليم جنوب البحر االحمر حملة الطالب التنموية التي بدأت منذ الثالث
طالبة ،  94طالب بينهم  250في مديريات عصب ووسط دنكاليا. شارك في الحملة  يونيو

الجزر.  نفذوا خاللها اعمال فعالة لحفظ المياه وحماية التربة وغرس شتول اشجار الشورى في
اطئ وذآر مكتب التعليم انه تم شتل اشجار الشورى )المانجروف( في جزيرة عروقيا وش

هكتار 150سالينا في مساحة  .  

م 2022/ 8/ 13السبت    

وس ان الحملة برآة االستاذ/ هبتوم قبريس -افاد منسق الحملة الطالبية الصيفية باقليم القاش 
لطرق الترابية . شهدت تنفيذ انشطة تنموية فعالة تمثلت في حفظ المياه وحماية التربة وصيانة ا

مدرسة وآذلك  12مشرف من المعلمين من  85طالب وطالبة و  2023شارك في الحملة 
الف شتلة اخرى واعمال  65شتلة ورعاية  123خبراء زراعيين ومنسقي الحملة ، وتم غرس 

متر مكعب 600االف و  4الف متر وحواجز مائية بطول  90مدرجات بطول  .  

م 2022/ 8/ 16الثالثاء   

لتربة منذ اقرية في مديرية بريخ في اإلقليم االوسط بأنشطة حفظ المياه وحماية  21قام سكان 
 شهر مارس إلنجاح برامج الحملة الخضراء. وأوضح مسؤول الزراعة في المديرية السيد/
ماجور منقستآب بناء المدرجات وحواجز المياه في االراضي الزراعية والجبال، وغرس 

، ان  الف شتلة اشجار. من جانبه اوضح مدير مديرية بريخ السيد/ تسفو فسهاظين 250
ذ بعد القيام بإستعدادات مناسبة قارب على نهايتهالبرنامج الذي نف .  

م 2022/ 8/ 23الثالثاء    



ماية التربة في قام الطالب المشارآون في حملة التنمية الصيفية بانشطة فعالة للحفظ المياه و ح
را في مديريات مندفرا ، ماي مني وعرزا في االقليم الجنوبي. وعمل الطالب في مديرية مندف

مياه ات و حواجز المياه والتشجير الى جانب بناء السكان للمدرجات و حواجز البناء المدرج
اء في االرضي الجدباء والمزارع. آما قام الطالب في مديريتي ماي مني وعرزا باعمال بن

المدرجات الحوضية وصيانتها و حواجز المياه وغرس الشتول وصيانة منازل اسر 
إنجاح  عة بالمديرية ان مشتل المديرية أسهم آثيرا فيالشهداء.وفي ماي دما ذآر مكتب الزرا

 .برامج التشجير التي قام بها طالب الحملة التنموية الصيفية والسكان

حماية قام سكان مديريتي اسماط وحلحل بتنظيم انشطة نفير جماعي و اسعة لحفظ المياه و
اب/ ية اسماط الشالتربة وصيانة الطرق الترابية. واوضح مسؤول مكتب الزراعة في مدير

الي ياسين عثمان، ان سكان مناطق اسندا ،هاوش ،إمبلداي ،شاآا ،اسماط ووقريت واروتا وشغ
متر من  7300متر مكعب من حواجز المياه و  3438وايرا ، انجزوا ابتداء من يوليو 

ل آيلومتر من الطرق الترابية. آما نظمت في مناطق ماي اوالد وحلح 12المدرجات وصيانة 
ير من بسو ورهاي في مديرية حلحل انشطة تنموية واسعة في الفترة منذ االسبوع االخومل

ناسب يوليو وحتى العاشر من اغسطس تمثلت في غرس انواع مختلفة من االشجار التي ت
 . المناخ حسب افادة مدير المديرية السيد /قرماظيوون ابرها

م 2022/ 8/ 30الثالثاء   

النتاج  2021نتائج مرضية للتجارب التي ظلت تجريها منذ عام اعلنت وزارة الزراعة تحقيق 
جنة االسمدة الطبيعية والمبيدات. واوضحت مسؤولة وقاية النباتات بالوزارة ومنسقة الل
يدات من المصغرة النتاج المبيدات الطبيعية السيدة /لؤوال مكونن ، ان عملية تصنيع المب

في ابادة مختلف انواع الحشراتمختلف المواد العشبية حققت نتائج مرضية  .  

التعليم  ماوضح مسؤول مكتب تنسيق الحملة الطالبية للتنمية في وزارة 2022/ 9/ 2الجمعة 
 210تمكنت من حفر  2022في الإلقليم االوسط باالنابة االستاذ/ قيتؤوم يماني ، ان حملة عام

يوميا هي مدة الحملة  33ل قناة قديمة خال 80آيلومتر من القنوات الحوضية الجديدة وصيانة 
الف حفرة ورعاية  300متر مكعب من حواجز حجرية واعداد  23الطالبية ، الى جانب بناء 

الف  20طالب وطالبة في تصفية اآثر من  468االشجار المغروسة.شارك أيضًا  اآثر من 
همة في طالب وطالبة باعمال م 120مستند في المدارس ومرآز االبحاث والتوثيق، فيما قام 

 .الحفاظ على السالمة المرورية

شرين نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية في جودة البذور امتدت في الفترة من الثاني والع



خبيرا وعضوا في آلية الزراعة. واوضح  65من اغسطس وحتى االول من سبتمبر ل 
سعيد نور السيد / مسؤول رقابة النباتات في قسم خدمات القوانين والرقابة في وزارة الزراعة

عة وخبراء الدين، ان الدورة التدريبية المنظمة على دفعتين اشرف عليها مدرسون بكلية الزرا
تام من الوزارة ، حول جودة وسالمة البذور . وقال وزير الزراعة السيد /ارفايني برهي في خ
يجية همية استراتان ضمان البذور بالجودة والنوعية المطلوبة يعتبر ذو ا “الدورة التدريبية 

واوضح بان البذور التي يتم تنميتها  ”وضروري لرفع االنتاج الزراعي واالنتاجية.
ودتها بالمزارعين النموذجيين هي مصدر اساسي للبذور يجب على خبراء الزراعة مراقبة ج

 .باستمرار

من من ثاالتقى حاآم اقليم جنوب البحر االحمر السفير/ محمد سعيد منتاي يومي السابع وال
ير/ محمد سعيد سبتمبر السكان والعاملين بالقطاع العام وبحث تنفيذ برامج التنمية. وقال السف

“منتاي  ام ان بناء الشباب جزء هام من هذه البرامج ، داعيا المجتمع عامة واالسرة خاصة للقي
عبية في وشدد على اهمية المشارآة الش ”بدور طليعي لبناء االجيال بالثقافة والقيم السمحة.

  .برامج التنمية من التخطيط حتى التنفيذ

م 2022/ 9/ 22الخميس   

رؤية واحدة وعمل منسق من أجل إمداد  ”افتتح امس مؤتمر وطني للبطاطس ،تحت شعار
تمر في أسمرا بفندق أسمرا بالس. حضر المؤتمر الوطني الذي يس “مستدام لبذور البطاطس 

ن للبطاطس ، ومنظمة البحوث الزراعية في وسط وقرممثًال من المرآز الدولي  11ليومين 
ية أفريقيا ، ومعه أبحاث وانتاج البطاطس األيرلندي ، وهيئة البحوث الزراعية والغذائ

 األيرلندية ، والمعهد الوطني التنزاني للبحوث الزراعية ، ومنظمة االعتماد على الذات
 .األفريقية ومشارآين من فيتا إنترناشونال

ر من سبتمبر إقليم جنوب البحر االحمر السفير / محمد سعيد منتاي في السابع عش تفقد حاآم 
حاآم مشاريع برامج التنمية في ضاحيتي مبرا وأفمبو في مديرية وسط دنكاليا. وزار السيد/ ال

مشرفين الزراعة وبناء مجرى تحويلي عبر حملة النفير في منطقة مبرا، وُقدم له شرحا من ال
نسيق ار السفير /محمد سعيد الى أهمية البرامج التنموية الجارية، داعيًا لتعلى العمل. وأش

دا العمل إلنجازها في الوقت المحدد.وتفقد سعادته أنشطة إزالة الطمي من سد أفمبو، مشي
حاآم مشتل بالمشارآة القوية للسكان، مؤآدًا تقديم الدعم الالزم إلنجاح العمل. آما زار السيد ال

الف شتلة للتشجير 50إعداد أفمبو حيث تم  . 

م 2022/ 9/ 29الخميس    



ظ المياه وحماية قام سكان منطقة قالس في مديرية حقات بإقليم عنسبا بتنفيذ انشطة فعالة لحف
والي التربة وتنمية الجبال . واوضح مدير ضاحية قالس السيد/ محاري بيطروس مشارآة ح

هدفت  2022منذ بداية شهر يوليو لعام  شخص يوميا النجاز مهام االنشطة التي بدأت 200
االف و  8الى تنمية االماآن الجرداء في منطقتي قالس ودوبعات. وأشار إلى إنجاز أآثر من 

ربة ومناخ متر مربع من حواجز المياه ، وسوف يتم غرسها مستقبال بشتول تتماشى مع ت 200
  .المنطقة

م 2022/ 9/ 30الجمعة    

لعمل من هة في مديرية اغردات بانها عملت بالتنسيق مع شرآاء اافادت جمعية الخضر والفاآ
ة السيد/ اجل استقرار االسواق وتنمية االنتاج من حيث الكمية والنوعية. وذآَّر رئيس الجمعي

من اجل  داويت آيداني منمي البساتين للتفاهم مع الجمعية قبل نقل منتجاتهم الى االسواق
ف لسيد/ داويت الجهات المعنية لمنح إهتمام اآبر بهدمصلحتهم ومصلحة المجتمع. ودعا ا

  .إيجاد حلول مستدامة للقصور والنواقص التي تواجه منمي البساتين

ماية التربة دعا حاآم االقليم الجنوبي السيد /هبتآب تسفاظيون لمواصلة انشطة حفظ المياه و ح
قائه لي. واوضح لدى لالتي نفذت العام الماضي في منطقة اقري مخل في مديرية امني حي

بناء  ممثلي السكان في ضاحية عدي عاقوا في السادس والعشرين من سبتمبر نجاح اعمال
 المدرجات وحواجز المياه باشراف الخبراء الصالح مساقط المياه في اقري مخل، و الدفع

مراعي ة والبتوسيعها. ودعا الستفادة راشدة من الموارد الطبيعية التي تشمل االراضي الزراعي
 ومصادر المياه والغابات

م 2022/ 10/ 4الثالثاء   

م أرأيا ان اوضح خبير تنمية وانتاج اللحوم في مكتب الزراعة بمديرية تسني السيد/ رؤسو
ان توفر غذاء  “المراعي في المديرية توجد في وضع جيد بفضل الخريف الماطر. وقال 

ارية لزراعة تعمل الى جانب جهودها الجاالنسان يعتمد على توفر علف الحيوان، وان وزارة ا
ر المزارعين لمضاعفة االنتاج الزراعي بتنظيم سمنارات توعية تساعد على تقوية وعي وتاطي

هيكتار من المراعي في المديرية، منها  27152لمضاعفة الفوائد. واشار الى وجود حوالي 
هيكتار  35، و هيكتار مراعي موقتة 450هيكتار مراعي مفتوحة للرعي ، و  26667

محميات . وذآر ان ضمان االمن الغذائي يعتمد على ضمان العلف الحيواني، مناشدا 
  .المزارعين لجمع العلف وادخاره لموسم الشتاء



محاآم االوسط يدعو المزارعين لالسراع بالحصاد 2022/ 10/ 7الجمعة   

تتلف بالحصاد حتى الدعا حاآم االقليم االوسط السيد/ فسهايي هيلي المزارعين لالسراع 
االمطار المتأخرة مزارعهم . جاء ذلك خالل تفقده اوضاع المزارع والسدود في الخامس من 

ية قاال اآتوبر رفقة خبراء الزراعة في ضاحيات ظلوت وعدي حوشا وعدي حمشتي في مدير
  .نفحي. واعرب السيد/ الحاآم لدى تفقده اوضاع الزراعة عامة والقمح المحسن خاصة

م 2022/ 10/ 14معة الج  

لتي جرت في افاد مكتب الزراعة في مديرية فرو عن تحقيقه لنتائج جيدة في أنشطة التشجير ا
ي إلى ضواحي مالكا وأيرومالي ودنانلو. وأشار مسؤول تنمية النباتات السيد/ اسمروم شمند

الف شجرة مستقدمة من مشتلي  29قيام السكان في شهرأغسطس الماضي بغرس حوالي 
قنيتي وحمبرتي وآذلك في قرى عمر قابري وأوملي ودنانلو . وقال س “  ان تجهيز السكان مسبقا

مغروسة للمدرجات والحفر ساعد على انجاح التشجير. مشيرا الى نجاح نمو شتول االشجار ال
وتخصيص الحراسة لها %85بنسبة    2022- 2021عامي  .  

م 2022/ 10/ 18الثالثاء   

التي تم  حرية في المديرية السيد/ صالح محمد جابر، أن اشجار الشورىذآر مسؤول الثروة الب
عوام غرسها على شواطئ زوال وافتا بمديرية فورو اقليم شمال البحر االحمر قبل ثالثة ا

هيكتارا  40باشراف وزارة الثروة البحرية ، توجد في وضع جيد. وأشار الى نجاح حوالي 
لمكافحة انجراف  2020اشجار الشورى في عام من اصل خمسة وخمسين هيكتارا غرست ب

ع التربة والستخدامات اخرى. وذآر السيد/ صالح اهمية اشجار الشورى في حفظ التنو
مال البحر االحيائي ، مشيرا الى تنفيذ برامج لغرس شتول الشورى في آافة الجزر وشواطئ ش

  . االحمر

ف . المائية الخالية من التربة للعلدعت وزارة الزراعة المزارعين للدفع بانشطة الزراعة 
هدف واوضحت مسؤولة االبتكار الزراعي في وزارة الزراعة السيدة / الماظ قبريوهنس ان ال
جري االساسي من ادخال هذه الوسيلة الزراعية هو تخفيض النقص في العلف الحيواني، وي

ةالعمل حاليا بالترآيز الخاص على الذرة والبقوليات عامة والقمح خاص . 

م 2022/ 10/ 20الخميس   

، واليوم العالمي ”دعوة لعدم ترك احد خلف الرآب“تم احياء اليوم العالمي للغذاء تحت شعار 



”الكرامة للجميع“للقضاء على الفقر تحت شعار   . واوضح وزير الزراعة السيد/ ارفايني برهي
منظمات هة وممثلي الفي المناسبة التي حضرها الوزراء وآبار المسؤولين في الحكومة والجب

فظ المياه الدولية والسفراء ، ان الحكومة االرترية ومنذ غداة االستقالل تقوم ببرامج واسعة لح
تاجية وحماية التربة وتطوير قطاع الزراعة، وتنظيم دورات تطبيقية لرفع االنتاج واالن
نين باالنتاج مواطوتحسين معيشة المزارعين وتوزيع البذور المحسنة بهدف تحقيق حياة جيدة لل

  .الجيد والغذاء المتكامل الجيد والبيئة الجيدة

م 2022/ 10/ 22السبت   

شهداء قام سكان ضاحيتي درعا وحينبا في مديرية عدي قيح بنفير حصاد لمزارع اسر ال
ر من والمرابطون للدفاع عن الوطن. وذآر مدير ضاحية درعا السيد /ملس مسقنا مشارآة اآث

اسرة في قريتي درعا وسٌمدي . وذآر مدير  96نفير لحصاد مزارع مواطن في ال 400
مواطن في النفير الذي جرى لحصاد  160ضاحية حينبا السيد/ جمال محمد شفا مشارآة 

من طالب آلية التجارة والعلوم االجتماعية في  160اسرة شهيد ومحتاج. آما قام  16مزارع 
 .عدي قيح بنفير مماثل في ضاحية مألويا

م 2022/ 11/ 1ثاء الثال  

الف آتكوت باسعار  40قام قسم االراضي والزراعة في االقليم االوسط بتوزيع اآثر من 
سفاظيون رمزية لتسعين مزارعا. واوضح مسؤول وحدة تربية النحل والدجاج السيد/ فسهايي ت

ة ان الكتاآيت المقدمة جزء من برامج تحسين ظروف واوضاع المزارعين. وذآر وجود خمس
منحلة  9235منحلة حديثة و  8148عضوا يمتلكون حوالي  181معيات تربية النحل تضم ج

 .تقليدية . مشيرا الى تنظيم الدورات التدريبية لمربي النحل

ج مرضية. و  في مديرية عدي قيح افاد مربوا النحلبان جهودهم لرفع انتاج العسل تحقق نتائ
هم في سة مرات في السنة بالتجول بمناحلواوضح المربون النحل بانهم ينتجون العسل خم

ة النحل في المناخات المختلفة . وذآر خبير تربية النحل السيد/ يوهنس زونقيل تطور تربي
 .المديرية بالمناحل الحديثة والتقليدية ، وتسهم في تحسين حياة المزارعين

لدفاع مرابطون لقام الرياضيون في االقليم االوسط بمبادرة حصاد مزارعى أسر الشهداء وال
فير مماثل عن الوطن في الثامن والعشرين من اآتوبر في عدي ابيتو . آما قام الرياضيون بن

 .في السابع والعشرين من أآتوبر في ضاحية عدي نفاس

اد في في غضون ذلك قام أآثر من الفين من العمال والطالب في مديرية ظرونا بنفير حص



تو م مكتب العمل والرعاية االجتماعية في مديرية فورمزارعي المحتاجين. من جهة اخرى قا
ارة ساوا بتأهيل نوعي لتحسين األوضاع المعيشية لالسر. وقد تم مساعدة االسر بالتج

  .والمواشي بقيمة عشرة ألف نقفة لكل اسرة

اسرة شهيد في ضاحية  200قام طالب وعمال آلية الهندسة والتقانة وآلية العلوم بنفير حصاد 
لعلوم واباردأ في مديرية قاال نفحي يوم الثاني من نوفمبر. واوضح عميد آلية ا حمبرتي

عب االرتري، داعيا البروفيسور/ قبراي اسقدوم ان النفير يعكس قيم التعاون التي يتحلى بها الش
ية الى مواصلة هذا العمل النبيل في مختلف المجاالت. وقال مدير االدارة والمالية في آل

ظم بتنسيق قانة السيد/ هبتآب ظقي ان النفير الذي شارك فيه نحو الفي شخص نالهندسة والت
 .مابين الكليات

م 2022/ 11/ 5السبت   

رت ببطئ في اعلنت وزارة الزراعة بان عملية تهجين ابقار االلبان بالوسائل الحديثة التي استم
ارة تهجين . واوضحت الوز2022السنوات السبع الماضية زادت باربعة اضعاف في عام 

لرحم من الف ومئتي بقرة في االشهر التسعة الماضية بالتلقيح في المعامل والزراعة في ا
تطور  الثيران المختارة . واوضح مسؤول تربية الحيوانات في وزارة الزراعة السيد /هينوك

ثة، معدات الحديعملية تهجين االبقار التي آانت تسير ببطئ لتنمية القدرات البشرية وادخال ال
 .حيث تجري العملية في اقاليم االوسط والجنوبي وعنسبا

القليم قام الطالب والعمال في مديرية ماي عيني في االقليم الجنوبي ومديرية بريخ في ا
 االوسط بحصاد مزارع اسر الشهداء والمرابطون للدفاع عن الوطن .شارك في نفير ماي

الثالثين  الفترة من الثامن والعشرين وحتىعيني نحو ستة آالف من الطالب والعمال وذلك في 
اسرة.  آما قام طالب ومدرسو وعمال آلية اروتا  634من اآتوبر ، وتم خالله حصاد مزارع 

ديرية بريخ. للطب والعلوم الصحية بنفير حصاد في ضاحيتي وآي دبا وظعدا آرستيان في م
من  971شخص بينهم  2301وشارك في النفير  يومي الرابع والخامس من نوفمبر أآثر من 

مدرسا وعامال 260الطالب و  . 

من عمال وزارات الزراعة والعدل والسياحة ومؤسسات الجبهة الشعبية  700قام اآثر من 
رابطون للديمقراطية والعدالة بنفير في الحادي عشر من نوفمبر لحصاد مزارع الشهداء والم

ل دي يعقوب . واوضح مسؤوفي مديرية بريخ. جرى الحصاد في قرى ظعدا آرستيان ع
اسرة محتاجة عبرالنفير 50الزراعة في المديرية السيد /ماجور منقستآب حصاد مزارع  . 



م 2022/ 11/ 17الخميس   

ا هذه السنة ذآر اعضاء الجمعية التعاونية للمناضلين سابقا ان الزراعة الجماعية التي قاموا به
يدة. واوضح رئيس الجمعية السيد/ هكتار حققت نتائج ج 20بالذرة والدخن في مساحة 

من اعضائها نساء،و قد  %75،  2016قبرهويت يوهنس لوآالة ايرينا ، الجمعية المقامة عام
 على انتاج وفير لغزارة االمطار وعون الشرآاء. مشيرا الى تقديم 2022حصلت في  سنة

قات باسعار وزارة الزراعة البذور المحسنة ومؤسسة المواشي والغالل الجرارات والدقا
 .مناسبة ألعضاء الجمعية

برآة  – قام السكان وعمال المؤسسات الحكومية والطالب في مديرية شامبقو في اقليم القاش
ع عن ومديرية صنعفي في االقليم الجنوبي حصاد مزارع اسر الشهداء والمرابطين للدفا

آثر من شخص لحصد وجمع المحصول والقصب ال 8200الوطن. شارك في نفير شامبقو 
ضاحية . وان نفير الحصاد مستمر . وجرى نفير حصاد مماثل في  15اسرة في  1200

  .جميع ضواحي مديرية صنعفي منذ منتصف شهر اآتوبر

م 2022/ 11/ 19السبت   

نفير قام السكان واعضاء الجيش الشعبي وعمال المؤسسات الحكومية في مديرية هيكوتة ب
هكتار في  750شخص ، حصدوا خالله مساحة  0076حصاد. شارك في النفير اآثر من 

القرى  مشروعي عد عمر وفانكو تابعة للمرابطين للدفاع عن الوطن. واوضح مسؤول متابعة
 450والمشاريع في المديرية السيد /فسهايي ابرها لوآالة ايرينا جمع محصول الذرة من 

ضاحية 12هكتار في  300هكتار في مشروعي عد عمر وفانكو و  . 

لدفاع عن نفير حصاد في مناطق االقليم االوسط لمزراع الشهداء والمحتاجين والمرابطين ل نظم
شخص من اعضاء شرآة موسى علي لالنشاءات من  700الوطن. شارك في النفير اآثر من 

ح النقيب السادس عشر وحتى الثامن عشر من نوفمبر في قرى ظعزقا وظعدا آرستيان. واوض
ون سقي البرنامج ان اعضاء الشرآة ظلوا منذ فترة طويلة يقوم/عثمان محمد موسى من من

من اعضاء وزارة االراضي والمياه والبيئة  500بانشطة النفير. في غضون ذلك قام اآثر من 
من اعضاء المكتب المرآزي للشؤون  1500بنفير حصاد مماثل . آما قام اآثر من 

لعدل لة ووزارات الزراعة والسياحة وااالقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقارطية والعدا
بر في وطالب آلية اعداد المعلمين بنفير حصاد يومي السابع عشر والثامن عشر من نوفم

ضواحي عدي قومبولو وعدي سقدو. من جهة أخرى قام سكان مديرية ظرونا بحصاد مزارع 
 15رى في من اسر الشهداء والمرابطون للدفاع عن الوطن. شارك في النفير الذي ج 437



  .ضاحية اآثر من ستة آالف من السكان وعمال المؤسسات الحكومية

م 2022/ 11/ 25الجمعة   

الستفادة قام مزارعو ضاحية امبيرمي في مديرية مصوع بانشطة حفظ المياه وحماية التربة با
 من السيول المنحدرة من المرتفعات. وأشار السكان الى عملهم في مجال مكافحة انجراف

ر للعمل. وذآر ة واصالح مساقط المياه، منادين الجهات المعنية بتوفير اآلليات لفعالية اآثالترب
ر من مدير الضاحية السيد/ عبدالقادر االمين ان العمل يجري بإستخدام الثيران وعدد آبي

متر 200المزارعين وشيد حتى اآلن حاجز مياه بطول  . 

م 2022/ 12/ 3السبت   

ج في برآة السفير/ محمود علي حروي اجتماع لمزارعي مديرية قلو -عقد حاآم اقليم القاش
اعية الخامس والعشرين من نوفمبر حول رفع االنتاج واالنتاجية. واشار الى االنشطة الزر
زارعي الواسعة في المديرية، موضحا بان ادارة االقليم تقوم بالدراسات المتواصلة التباع م

لقانونية وحل مصاعب استخدام االراضي . وقال الزراعة النقدية المطرية الوسائل ا ان  “
ان  االراضي التي تقدم للزراعة النقدية المطرية يجب ان تقاس باالنتاجية ، مشيرا الى

ة دون المزارعين يسهمون للدفع باالنتاج الزراعي، رغم استحواذ البعض على اراض آبير
راضي جب توفرها في استخدام االتنميتها ، وان الهدف من اللقاء توضيح الواجبات التي ي

 .خاصة للزراعة النقدية

ية الزراعية طالب مزارعو بويا في مديرية قلعلو بتوفير الدعم اآللي لصيانة البنية التحت -
بة. واوضح المنجرفة جراء السيول القوية المنحدرة من الهضبة التي تتسبب في انجراف التر

 يانة المزارع التي تضررت حسب قدراتهم.المزارعون انهم يواصلون عملهم الدؤوب لص
هكتار بسببانجراف  400هكتار فقط من حوالي  70وذآر المزارعون زراعة مساحة 

 . االراضي

م 2022/ 12/ 8الخميس   

بة ناشدت وزارة الزراعة الى مواصلة الدفع بانشطة حماية وتنمية التربة. جاء ذلك بمناس
ه تحت .ويهدف االحتفاء بهذا اليوم الذي تم احيائ الخامس من ديسمبر اليوم العالمي للتربة

ة الى زيادة الوعي باهمية الحفاظ على نظم البيئة الصحي “التربة حيث يبدأ الغذاء “شعار 
انجراف  وتشجيع المجتمعات لتحسين التربة واستقرار البيئة. واوضحت وزارة الزراعة ان

صحي والكاف ا ظاهر في االنتاج المستدام المحتوى التربة من القضايا الكبيرة المقلقة وتأثيره



 للغذاء المتوازن، مشيرة الى ان التربة مكونة من الكثير من الكائنات الحية والمعادن
ة والمكونات العضوية ، ولمنحنا االنتاج المطلوب علينا امدادها بالمواد المغذية المتوازن

 .والمتنوعة وادارتها جيدا

م 2022/ 12/ 10السبت   

الحذر من  تب الزراعة في مديرية تسني الرعاة وجميع المتنقلين في المديرية لتوخيدعا مك
ضح اندالع الحرائق نتيجة االهمال واالعمال غير المسؤولة في المراعي التي نمت جيدا. واو
 مسؤول تنمية اللحوم والمراعي في المكتب السيد /رؤسوم أرآيا ، ان ظاهرة الحرائق في

ون ء اعقاب السجائر على جوانب الطرق والنار التي يترآها الرعاة دالمراعي سببها إلقا
آلب ان اطفائها. من جانبه اوضح مسؤول مكتب االدعاء العام في مديرية تسني السيد/ مرح حي
جنائي أحداث الحرائق سواء باالهمال او بدون معرفة يؤدي الى المسآءلة القانونية بالقانون ال

د الطبيعيةة آبيرة قانونيا واخالقيا الضراره الكبيرة على المواروالمدني، وينظر اليه آقضي . 

من ديسمبر ،  افاد االجتماع التقييمي الذي عقد في بلدة إيدن في مديرية عيالبرعد في السابع
المقدم تنفيذ  تنظيم انشطة نفير واسعة ل حفظ المياه وحماية التربة هذه السنة. واوضح التقرير

راعي والحواجز المائية في االرضي الزراعية والمنحدرات الجبلية والم اعمال بناء المدرجات
الف شجرة.واشار التقرير  الى  40الف شخص. باالضافة الى غرس حوالي  173بمشارآة 

ي القرى سدا وستة حفاير تسهم في توفير مياه الشرب الغلب القرى ويجري العمل ف 12ان 
  .المتبقية

م 2022/ 12/ 16الجمعة   

ة في اقليم مؤسسة المواشي والغالل بحصاد المزارع المطرية في المنطقة الجنوبية الغربي قامت
ربية في االقليم برآة بالنفير الشعبي. واوضح مسؤول المؤسسة في المنطقة الجنوبية الغ - القاش

 هكتار في مناطق قرست وآتاي وتسني وفانكو 6450السيد/ حيلزقي هبتي ، زراعة مساحة 
 200هكتار بالسمسم و  250ي قدر هذه السنة ، ستة آالف هكتار منها بالذرة و وعد عمروعل

شخص من السكان وعمال المؤسسات الحكومية  3400هكتار بالدخن . وقال ان اآثر من 
 -لقاشواعضاء القيادة الشمالية الغربية لحرس الحدود واعضاء الجيش الشعبي من اقليمي ا

ادبرآة وعنسباشارآوا في نفير الحص . 

ور ممثلين جرى في الرابع عشر من ديسمبر االحتفاء بيوم المزارعين بمديرية سرجقا بحض
السيد  من قريتي قرمي ومسفنتو . ودعا مسؤول قسم الزراعة واالراضي في االقليم االوسط



ية /أسرات هيلي في المناسبة التي جرت في المزارع ، التباع ارشادات المهنيين الزراع
قنت ير ببذور أقل . من جانبها اوضحت مسؤولة تطوير البذور االنسة /لحصاد محصول وف

ول وافر ، قرزقهير االستفادة من المناسبة لتعريف المزارعين بانواع البذور التي تقدم محص
حبوب مشيرة الى تنمية البذور المحسنة  للشعير والقمح والذرة والذرة الشامية والدخن وال

 .الزيتية والحمص والفاصوليا

من ديسمبر في مدينة آرن  23وحتى ال  21في االجتماع التقييمي الذي عقد في الفترة من ال 
المحسنة  ، دعا حاآم اقليم عنسبا سعادة السفير/ عبد اهللا موسى المزارعين الستخدام البذور

 المجربة والتي اثبتت دراسات وزارة الزراعة نجاحها ، لمضاعفة انتاجهم الزراعي. وقال
”سعادته  و حماية  ان البرامج التنموية الرئيسية خاصة االمن الغذائي، تعتمد على حفظ المياه

ى الزراعة التربة والتشجير ومكافحة االقطع الجائر لالشجار وبناء الخزانات و والترآيز عل
ُأوضح الحديثة ، مناشدا آافة الشرآاءبالمجتمع والجهات الحكومية والجبهة لتعزيز دورها. و

،  75ت % بة ، ان نسبة بناء سدود أيبابا وآودي وشنَّارا واجربب ودقي قبرو بلغفي المناس
لمجرى فيما تم صيانة مدرسة قارعوبل التي دمرتها العواصف، ومكتب ادارة مديرية حقات وا

 .الصحي لكلية حملمالو الزراعية

العشرين من اني ودعا قسم السياحة في اقليم شمال البحر االحمر في التقييم الذي اجراه في الث
لية.واوضح ديسمبر بحضور ممثلي المرافق الخدمية على العمل المنسق لتطوير السياحة الداخ

ق مسؤول الدراسات ومتابعة الموارد في القسم السيد/ ابراهام تسفاماريام ان على المراف
قسم لالخدمية امتالك المعرفة والكفاءة لتقديم خدمات جيدة ومرضية للزبائن، ولهذا نظم ا
النشطة بالتعاون مع الكنفدرالية الوطنية للعمال والشرآاء اآلخرين الدورات التدريبية و ا

 ..التوعوية في اوساط الشعب


