
بشأن الالئحة التنظيمية  م2008( لسنة 160قرار جمهوري رقم )

 لوزارة الزراعة والري

  :رئيس الجمهورية

  .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية

  .م بشان الخدمة المدنية1991( لسنة 19وعلى القانون رقم )

  .م بشان مجلس الوزراء2004( لسنة 3وعلى القانون رقم )

م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية 2007( لسنة 50الجمهوري رقم )وعلى القرار 

  .أعضائها وتعديالته

  .وبناُء على عرض وزير الزراعة والري

 .وبعد موافقة مجلس الوزراء

 ((قــــــــــــــرر))

  

  الباب األول

 التسمية واألهداف واالختصاصات

 

 (.لوزارة الزراعة والريتسمى هذه الالئحة بـ )الالئحة التنظيمية  1مادة )

تهدف وزارة الزراعة والري إلى تنمية وحسن استغالل الموارد والقدرات  2مادة )

الزراعية للدولة بما يلبي حاجات المواطنين واالقتصاد الوطني من المنتجات الزراعية 

ويسهم بدور رئيسي في تحقيق األمن الغذائي والحفاظ على استدامة الموارد الزراعية 

يل دور الوزارة في التنمية الشاملة للمجتمع استنادا إلى الدستور والقوانين وتفع

والسياسات العامة للدولة وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ولها في سبيل ذلك 

  :ممارسة المهام واالختصاصات التالية

مج إعداد السياسية العامة للدولة في مجال الزراعة والري ووضع الخطط والبرا .1

 .والمشاريع لتنمية اإلنتاج الزراعي ومتابعة تنفيذها



اقتراح التشريعات التي تنظم أداء القطاع الزراعي والعمل على تطبيق كآفة القوانين  .2

 .والنظم المتعلقة بأنشطة الوزارة

اقتراح السياسات الهادفة إلى تشجيع وتنظيم االستثمار في القطاع الزراعي بكافة  .3

وتقديم التسهيالت الالزمة للمستثمرين بما يحقق االرتباط مع خطط التنمية أشكاله 

  .االقتصادية واالجتماعية للدولة وزيادة حجم الصادرات

العمل على تلبية حاجات المواطنين من المنتجات الزراعية وتوفير الخامات  .4

 .تاحةالزراعية للصناعة وزيادة الصادرات وفقاً لألولويات واإلمكانيات الم

إجراء البحوث العلمية والتطبيقية ذات القيمة العلمية واالقتصادية الهادفة لزيادة  .5

وتحسين اإلنتاج النباتي والحيواني وتوسيع الرقعة الزراعية واعتماد التقنيات الحديثة 

 .في الزراعة

تنظيم وتشجيع إدخال وتعميم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة المناسبة في مجال  .6

الزراعة والري ووضع البرامج التدريبية والتثقيفية لتحسين فاعلية استخدامها بهدف 

 .خفض التكاليف وزيادة اإلنتاج

تنظيم وتحسين فاعلية وسالمة استخدام الموارد الوراثية وتقنياتها المستخدمة في  .7

ن مجال الزراعة بما يرفع كفاءة وإنتاجية العمل وال يؤثر سلباً على صحة اإلنسا

 .والحيوان والبيئة

تطبيق أنظمة الحجر الصحي الزراعي ووضع الخطط والبرامج للرصد والمراقبة  .8

الميدانية لآلفات واألمراض الوبائية التي تلحق بالنبات والحيوان وتنفيذ الحمالت 

 .الوطنية لمكافحتها

اعية الزر إعداد الدراسات الفنية والتصاميم ودراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع .9

 .واإلشراف على التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

وضع السياسيات التسويقية والتخزينية للمنتجات الزراعية بما يعزز من الفرص  .10

االقتصادية للمنتجين الزراعيين ويرفع كفاءة األداء التسويقي للمنتجات "داخلياً 

 .وخارجياً" بالتنسيق مع االتحادات الزراعية



تقدير احتياجات القطاع الزراعي من المستلزمات المدخالت الزراعية والتنسيق  .11

  .مع الجهات ذات العالقة في توفيرها وتنظيم تداولها وسالمة استخداماتها

إقامة المختبرات والمعامل ومحطات التجارب لتطوير األبحاث الزراعية  .12

 ."مج وتطوير اإلنتاج :كماً ونوعاً واالستفادة من نتائجها في وضع السيارات والبرا

اقتراح إنشاء المشاريع والمراكز اإلقليمية لوقاية النباتات في المناطق البيئية  .13

المختلفة ووضع الخطط والبرامج المتكاملة لإلشراف على أعمال الوقاية في مختلف 

 .مناطق الجمهورية

 .كثار البذور والتقاويإقامة وتشجيع إنشاء شبكة متكاملة للمشاتل وخدمات إ .14

وضع وتنفيذ خطط متكاملة لإلرشاد الزراعي تكفل تنمية مهارات المزارعين  .15

 .ومربيي الماشية وتحسين أدائهم وتطوير وسائل إنتاجهم

إقامة الغابات والمشاتل الحراجية والمراعي والعمل على حمايتها وتنميتها بما  .16

الثروة الحيوانية والحيوانات البرية من يضمن حماية البيئة من التصحر وحماية 

 .االنقراض

اقتراح السياسات ووضع الخطط الهادفة إلى تشجيع استصالح وتسوية األراضي  .17

 .وزيادة مساحة الرقعة الزراعية في المساحة اإلجمالية للدولة

الحفاظ على األراضي الزراعية ووقايتها من السيول والعوامل الطبيعية األخرى  .18

 .وحماية المدرجات الزراعية واألودية من االنجراف

حصر وتصنيف األراضي الزراعية والقيام بالمسوحات الطبوغرافية ووضع  .19

الخرائط المختلفة لها بهدف االستغالل األمثل وكذلك حمايتها من عوامل التعرية 

 .والتصحر

ات ق مع الجهات ذإنشاء وتشغيل وصيانة منشآت الري وتنظيم استخدامها بالتنسي .20

  .العالقة

المساهمة في وضع خطط التنمية الريفية وتفعيل دور المرآة في مجال التنمية  .21

 .الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة



اقتراح السياسات الهادفة إلى تشجيع ورعاية العمل التعاوني الزراعي والعمل على  .22

 .ذات العالقة وفقاً للتشريعات النافذةتنظيمه وتطويره بالتنسيق مع الجهات 

التوجيه واإلشراف على المكاتب والمرافق والهيئات والمؤسسات الزراعية  .23

 .الحكومية التابعة للوزارة وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها

إعداد الخطط والبرامج الالزمة إلعداد الكادر الفني والمتخصص إلدارة أنشطة  .24

المجاالت المختلفة والتنسيق مع الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية في الوزارة في 

 .مجال التدريب الزراعي بمستوياته المختلفة

إقامة وتنمية عالقات التعاون مع الوزارات المماثلة في البلدان العربية واألجنبية  .25

 ة المتخصصة فيوتمثيل الجمهورية لدى الهيئات والمنظمات الدولية والمراكز العلمي

مجال الزراعة والري بما يخدم تنفيذ خطط وأهداف الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات 

 .العالقة

االستخدام األمثل للقروض واإلعتمادات المخصصة للتنمية الزراعية ولضمان  .26

 .تحقيق األهداف التي وضعت من أجلها

فاءة األداء المالي واإلداري اقتراح ووضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى رفع ك .27

 .وترشيد اإلنفاق وتنمية الموارد المالية للوزارة

 الباب الثاني

 قيادة الوزارة

 الفصل األول

 مهام واختصاصات الوزير

الوزير هو المسئول األعلى للوزارة ويتولى اإلشراف على أعمالها وإدارة  3مادة )  

للدولة في مجال الزراعة وفقاً للدستور شئونها بصورة تكفل تنفيذ السياسة العامة 

والتشريعات النافذة وطبقاً لمبدأ المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشأن القضايا 

األساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء 

  -:، ويمارس على وجه الخصوص المهام واالختصاصات اآلتية



القرارات واألوامر والتعليمات والتوجيهات الالزمة إلدارة وتخطيط وظائف  إصدار .1

 .ومهام الوزارة

التقارير منهم واإلشراف على  اإلشراف والتوجيه والمراقبة على مرؤوسيه وطلب .2

تنفيذ المهام األساسية للوزارة والمرافق الخاضعة إلشرافه، ويحق له تعديل أو إلغاء 

خالفة للقانون والنظم والقرارات النافذة أو ألغراض تحسين تنفيذ قراراتهم إذا كانت م

 .النافذةالمهام وبما ال يخالف القوانين 

اإلشراف على وضع خطط وبرامج عمل الوزارة والمرافق الخاضعة إلشراف  .3

 .ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير عن مستوى التنفيذ بحسب النظام المتبع

ة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها اإلشراف على وضع خط .4

ٍٍ إلى المجلس حسب النظام  .وتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراٍء

المصادقة على قرارات مجالس إدارة المرافق الخاضعة إلشرافه أو إلغائها أو  .5

  .تعديلها أو تجميدها وفقاُ للقانون

ء ومجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام إبالغ رئيس مجلس الوزرا .6

الدولة وسياساتها وما يخل بتنفيذ القوانين والقرارات أو ما يعطل تنفيذها، وذلك فيما 

 .يخص مهام الوزارة

التنسيق مع الوزارة المعنيين ورؤساء أجهزة السلطة المركزية األخرى في المسائل  .7

بصورة مباشرة ببعض أوجه النشاط لالرتقاء  التي تدخل في اختصاصهم أو تتصل

 .بمستوى عمل الوزارة وتحقيق التكامل في عمليات التخطيط والتنفيذ

التنسيق مع السلطات المحلية عند تنفيذ المهام التي لها صلة بأنشطة الوزارة بما ال  .8

 .يخالف القوانين والقرارات النافذة

والمرافق الخاضعة إلشرافه وفقاُ للقوانين ترشيح الكوادر القيادية في الوزارة  .9

 .واألنظمة النافذة

 . تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .10



ممارسة االختصاصات األخرى ذات الصلة بأنشطة الوزارة أو بمقتضى القوانين  .11

 .واللوائح والقرارات لنافذة

 

 الفصل الثاني

 وكالء الوزارةمهام واختصاصات 

يتولى وكيل الوزارة تحت إشراف الوزير وفي حدود اختصاصات القطاع  4مادة )  

  -:الذي يرأسه القيام بالمهام واالختصاصات التالية

اإلشراف بصورة مباشرة على أعمال القطاع في حدود القوانين النافذة والقرارات  .1

  .والتوجيهات الصادرة من الوزير

اإلدارات العامة الواقعة تحت إشراف ومتابعة وتقييم تنفيذ كل منها التنسيق بين  .2

  .للمهام الموكلة إليها

تقييم نتاج األداء العام للقطاع وتقديم التقارير والمقترحات التطويرية بهذا الصدد إلى  .3

  .الوزير

 نإصدار التعليمات التنفيذية واإلدارية في نطاق اختصاصه وتقييم أداء المرؤوسي .4

  .وفقاً للوائح النافذة

اإلشراف على إعداد الخطط والبرامج التنموية المتعلقة بالقطاع ومتابعة تنفيذها  .5

  .وتقييم كفاءة األداء ومستوى اإلنجاز

عقد االجتماعات الالزمة بين اإلدارات العامة التابعة له واإلدارات العامة األخرى  .6

  .في الوزارة

  .داخل والخارج، عندما يكون التمثيل في مستواهتمثيل الوزارة في ال .7

أية مهام أو اختصاصات أخرى ذات عالقة بالقطاع الذي يرأسه تنص عليها القوانين  .8

 .واللوائح والقرارات النافذة أو تقتضيها طبيعة وظيفته أو يكلف بها من قبل الوزير

 الفصل الثالث

 مجلس الوزارة

 

  -:برئاسة الوزير وعضوية كل منيشكل مجلس الوزراء  -أ 5مادة )

  .وكالء الوزارة -1



  .رؤساء ومديرو عموم الهيئات والمؤسسات الزراعية الخاضعة ألشراف الوزير -2

  . مستشارو الوزارة -3

  .مديرو اإلدارات العامة بالوزارة -4

  .أي شخص آخر يرى الوزير ضرورة حضوره -5

شورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط يتولى مجلس الوزارة دراسة وتقديم الم -ب

  :الوزارة وخاصة األمور التالية

  .خطط العمل السنوية للوزارة .1

  .خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية .2

  .الخطة المالية وخطة القوى العاملة .3

المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء ويرى الوزير عرضها على مجلس  .4

  .الوزارة

  .تقارير اإلنجاز الدورية وتقييمها .5

  .مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة .6

  .التقارير السنوية الخاصة بمهام وأنشطة الوزارة .7

  .تطوير مهام وأداء الوزارة وتنظيم أعمالها وتعديل هيكلها .8

  .أية موضوعات أخرى يرى الوزير عرضها على المجلس .9

در الوزير نظاماً لتسيير أعمال مجلس الوزارة على أن تكون اجتماعات جـ : يص

 .المجلس دورية واستثنائية عند الضرورة

 الباب الثالث

 البناء التنظيمي للوزارة

 الفصل األول

 الهيكل التنظيمي للوزارة

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من ديوانها العام ومكاتبها في أمانة العاصمة  (6مادة )

والمحافظات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة الخاضعة إلشراف الوزارة وعلى 

  -:النحو التالي

  :الوزير ويتبعه مباشرة ما يلي :أوالُ  

  .صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي -1

  .بنك التسليف التعاون الزراعي -2

الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الخدمة العامة األخرى التي تنص قرارات  -3



   .إنشائها على إخضاعها إلشراف الوزير

  .مندوبية اليمن لدى منظمة األغذية والزراعة-4

  .مجلس الوزارة -5

  .المستشارون -6

  .مكتب الوزير -7

  :اإلدارات العامة التالية -8

  .والمتابعة والتقييم اإلدارة العامة للتخطيط -أ

  .اإلدارة العامة لإلحصاء والمعلومات الزراعية -ب

  .اإلدارة العامة للمشاريع الزراعية -ج

  .اإلدارة العامة للعالقات العامة والتعاون الدولي -د

  .اإلدارة العامة للشئون القانونية -هـ 

  .اإلدارة العامة للرقابة والتفتيش الداخلي -و

  .لعامة لشئون الموظفيناإلدارة ا -ز

 .اإلدارة العامة للشئون المالية -ح

  ٍُ ُ : قطاع :ثانيا ٍُ ُ   قطاع تنمية اإلنتاج الزراعي وتتبعه: ثانيا

  .اإلدارة العامة لإلنتاج النباتي -1

  .اإلدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية -2

  .اإلدارة العامة لتنمية المرآة الريفية -3

 .للرقابة على جودة مستلزمات اإلنتاج اإلدارة العامة -4

  :قطاع الخدمات الزراعية وتتبعه :ثالثاً  

  .اإلدارة العامة لإلرشاد والتدريب الزراعي -1

  .اإلدارة العامة لوقاية النبات -2

  .اإلدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري -3

 .اإلدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية -4

   :قطاع الري واستصالح األراضي الزراعية وتتبعه :رابعاُ   

  .اإلدارة العامة للري المزرعي -1

  .اإلدارة العامة لمنشآت الري -2



  .اإلدارة العامة للغابات والمراعي ومكافحة التصحر -3

  .اإلدارة العامة لحصر واستصالح األراضي -4

 

  .امة مدير عاميرأس كل قطاع وكيل وزارة وكل إدارة ع 7ماده)

يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير عامة بصدر بتحديد اختصاصاته قرار  8ماده)

 .من الوزير

 

 الفرع األول

 يعامة لقطاع تنمية اإلنتاج الزراعمهام واختصاصات اإلدارات ال

  -:اإلدارة العامة لإلنتاج النباتي، وتختص بما يلي 9مادة )  

الخطط والبرامج والدراسات المتعلقة بتنمية اإلنتاج النباتي اقتراح السياسات ووضع  .1

 .في إطار الخطة العامة للوزارة

تحديد األنواع المناسبة للبيئة اليمنية من مستلزمات ومدخالت اإلنتاج الزراعي  .2

 .والنباتي وعلى ضوء نتائج التجارب البحثية التطبيقية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

المشاركة في إعداد الموارد اإلرشادية في مجال اإلنتاج النباتي والتنسيق مع هيئة  .3

 .البحوث الزراعية والجهات ذات العالقة لتعميم نتائج األبحاث التي تنفذ في هذا المجال

اإلشراف على إنتاج تقاوي المحاصيل الزراعية واستخدام البذور المحسنة والنقية  .4

 .البذور المكاثرة محلياً والمشاركة في اعتماد 

إعداد الدراسات والبرامج الالزمة لتشجيع التوسع في زراعة أشجار الفاكهة والبن  .5

والمحاصيل االقتصادية اإلستراتيجية والتصديرية ذات الجودة العالية بالتنسيق مع 

 .الجهات ذات العالقة

 .النوعية تشجيع التوسع في الزراعة المحمية لزيادة اإلنتاجية وتحسين .6

 .اقتراح السياسات واللوائح المنظمة لنشاط اإلنتاج النباتي .7

 .تنظيم ومراقبة عملية اعتماد واستنباط البذور والغراس .8



تصنيف وتوصيف أنواع وأصناف المحاصيل النباتية وتسجيلها كأصول وراثية  .9

 .قةهات ذات العالبهدف حمايتها وضمان حقوق ملكية اليمن الفكرية لها بالتنسيق مع الج

تقديم الدعم الفني ألنشطة الجمعيات التعاونية الزراعية واقتراح السياسات الهادفة  .10

إلى تشجيع إقامتها ورعايتها بما يكفل نجاحها وتحقيق أهدافها وتفعيل دورها في تنمية 

 .اإلنتاج الزراعي

في  اإلنتاج النباتيالتنسيق مع الجهات ذات العالقة في مراقبة سير تنفيذ برامج  .11

 .مشاريع التنمية الريفية

أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عملها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو  .12

  .تكلف بها من قبل قيادة الوزارة

 

  -:اإلدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية، وتختص بما يلي: 10مادة )

لبرامج في مجال تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها اقتراح السياسات ووضع الخطط وا .1

 .ومتابعة تنفيذها

القيام بالدراسات التطبيقية الميدانية في المجاالت المتعلقة بتربية وتغذية الحيوان  .2

والدواجن والطيور واالستفادة من المخلفات النباتية والحيوانية في صناعة العالئق 

 .الغذائية للحيوانات محلياً 

استكشاف فرص االستثمار في مجال اإلنتاج الحيواني وإعداد دراسات الجدوى  .3

 .االقتصادية للمشاريع االستثمارية في مجال الثروة الحيوانية

حصر وتصنيف أنواع وأصناف الثروة الحيوانية وتسجيلها كأصول وراثية بهدف  .4

 .حمايتها وضمان حقوق ملكية اليمن الفكرية لها

ألنواع المختلفة من الحيوانات والطيور البرية وتصنيفها وتحديد حصر ودراسة ا .5

أماكن تواجدها وتكاثرها ومواسم تحركاتها وعالقتها بالتوازن البيئي والعوامل المؤثرة 

عليها واقتراح التشريعات الالزمة لحمايتها والمحافظة على ما تبقى منها بالمشاركة 

  .والتنسيق مع الجهات ذات العالقة



ناء قاعدة بيانات خاصة بالثروة الحيوانية وذلك عن طريق جمع وتحليل المعلومات ب .6

 .ونشر نتائجها لالستفادة منها

اإلشراف الفني على أنشطة تشغيل اإلنتاج الحيواني والدا جني في الجمهورية  .7

 .والمشاركة في إقامة محطات نموذجية إلرشاد المزارعين إلى طرق التربية السليمة

دراسة وتحديد احتياجات البالد من مستلزمات ومدخالت اإلنتاج الحيواني والدواجن  .8

 .""كماً ونوعا

تحديد احتياجات الوزارة من الكوادر المتخصصة والفنية في مجال اإلنتاج الحيواني  .9

والبيطري واقتراح برامج تدريبية لتطوير وتنمية مهارتهم بالتنسيق مع الجهات ذات 

 .العالقة

اإلشراف والمتابعة ألنشطة التلقيح االصطناعي ونقل األجنة وإصدار التصاريح  .10

 .بإقامة المراكز الخاصة بها

اقتراح المعايير الخاصة بتحديد المحتوى الغذائي والميزان العلفي للعالئق، وكذا  .11

 .الشروط الفنية األخرى المتعلقة بالسالمة الغذائية لألعالف

د الرسالة الحقلية اإلرشادية لتطوير مهارات المزارع في مجال المساهمة في إعدا .12

 .تغذية وتربية الحيوان وزيادة إنتاجيته بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

المشاركة في الدراسات المتعلقة بتنمية المراعي وحمايتها واقتراح البدائل العلفية  .13

 .المناسبة لتغذية الحيوانات

ية النحل وإنتاج العسل وتطوير الخبرات المتوارثة في هذا تشجيع وتنظيم ترب .14

المجال وتقديم الرعاية لها وتنظيم عملية االستيراد الخارجي للنحل ومستلزماته بالتنسيق 

 .مع الجهات ذات العالقة

أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عمليها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو .15

  .قيادة الوزارة تكلف بها من قبل

 



  -:يلي اإلدارة العامة لتنمية المرآة الريفية، وتختص بما  11مادة )

 

اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج لتعزيز الدور االقتصادي للمرآة في  .1

 .القطاع الزراعي ومتابعة تنفيذها

حدات التابعة الو تنسيق مختلف األنشطة المتعلقة بتنمية المرآة الريفية المنفذة من قبل .2

 .للوزارة بما يحقق األهداف والسياسات العامة المحددة من قبل الوزارة

اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتدريب المرآة الريفية في مجاالت تربية الماشية  .3

ومنتجات األلبان وحفظ الغذاء وتصنيعه وتربية النحل وأعمال اإلرشاد الريفي والتدبير 

 .ق مع الجهات ذات العالقةالمنزلي بالتنسي

التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العالقة المهتمة بتطوير الريف وصحة البيئة  .4

ورفع مستوى األسرة الريفية، للحصول على الدعم لبرامج ومشاريع تنمية المرآة 

الريفية من الجهات الحكومية وغير الحكومية والدول والمنظمات الدولية وفقاً للقوانين 

 .لوائح المنظمة لذلكوال

 .المساهمة في إيجاد قنوات تسويقية مالئمة ومقبولة لمنتجات المرآة الريفية .5

جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالمرآة الريفية وإخراجها وإصدارها بشكل  .6

نشرات دورية بالتنسيق مع اإلدارات والجهات ذات العالقة، وإعداد الدراسات والتقارير 

 .لى ضوئهاالالزمة ع

متابعة أنشطة المرآة الريفية في مجال اإلنتاج النباتي والحيواني واقتراح المشاريع  .7

 .الخاصة بدعم أنشطتها في تلك المجاالت

التنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش ا لعمل الخاصة بتنمية المرآة  .8

 .الريفية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

أخرى ذات عالقة بطبيعة عملها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو  أية مهام .9

  .تكلف بها من قبل قيادة الوزارة

 



  -:اإلدارة العامة للرقابة على جودة مستلزمات اإلنتاج  12مادة )

اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج والدراسات المتعلقة بجودة مستلزمات  .1

 .دامهااإلنتاج وسالمة استخ

تنظيم أعمال الرقابة على مستلزمات ومدخالت اإلنتاج الزراعي واقتراح اللوائح  .2

واإلجراءات الهادفة إلى تأمين جودتها وسالمة تداولها واستخدامها وفقاً للمعايير المحلية 

 .والدولية المعتمدة

واتخاذ مراقبة جودة وصالحيات المواد ومستلزمات اإلنتاج والمخازن الخاصة بها  .3

 .ما يلزم من إجراءات لتحقيق شروط السالمة العامة والمحافظة على البيئة

التفتيش الدوري والمفاجئ على أماكن تداول مواد ومستلزمات اإلنتاج للتأكد من  .4

 .تطبيقها للتعليمات والقرارات النافذة والتزامها بمعايير الجودة والسالمة المهنية العامة

مشاريع ومزارع تربية وإنتاج الحيوانات وعلى مصانع إنتاج األعالف الرقابة على  .5

للتأكد من جودة ومدخالت اإلنتاج وسالمة التصنيع بما يتناسب مع المعايير القانونية 

 .المعتمدة بالتعاون مع الجهات األخرى ذات العالقة

 جراءاتتقديم التقارير عن نتائج أعمال التفتيش الدوري والمفاجئ واقتراح اإل .6

 .والتدابير الواجب اتخاذها تجاه المخالفين وفقاً للوائح والتشريعات ذات العالقة

تسجيل مستلزمات اإلنتاج الزراعي وفقاَ للشروط الخاصة يذلك وبما ال يخالف  .7

 .القوانين النافذة

أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عملها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو  .8

  .تكلف بها من قبل قيادة الوزارة

 

 الفرع الثاني

 مهام واختصاصات اإلدارات العامة لقطاع الخدمات الزراعية



   -: اإلدارة العامة لإلرشاد والتدريب الزراعي ، وتختص بما يلي 13مادة )  

إعداد اللوائح المنظمة إلعمال اإلرشاد الزراعي واقتراح السياسات والخطط  -1

  .هذا المجال على المستوى الوطني واإلشراف على تنفيذها وتطويرهاوالبرامج في 

إعداد وإصدار النشرات اإلرشادية والملصقات والمواد والبرامج اإلذاعية  -2

والتلفزيونية المخصصة لزيادة الوعي والتعريف بأحدث األساليب المتبعة في الزراعة 

 . العالقةبالتنسيق مع اإلدارات العامة والجهات األخرى ذات 

تنظيم وتنفيذ الحمالت اإلعالمية ذات العالقة ذات العالقة بأنشطة اإلرشاد الزراعي  -3

بالتنسيق مع وسائل وأجهزة األعالم المختلفة وتقييم ورفع التقارير الالزمة عن مستوى 

 . تحقيق أهدافها

ات وصيالتنسيق مع هيئة البحوث الزراعية لدراسة المشاكل الزراعية وتعميم الت -4

البحثية ونقل نتائج البحوث الزراعية إلى مواقع اإلنتاج عبر أجهزة اإلرشاد بالتنسيق مع 

 . الجهات المعنية

السعي مع الجهات ذات العالقة لتطوير البنية األساسية لإلرشاد الزراعي واقتراح  -5

 بناء المجمعات والمراكز اإلرشادية والكوادر والوسائل الالزمة لتشغيلها وعمل

 . الدورات التدريبية الالزمة

تفعيل أسلوب التخطيط المشترك للبرامج اإلرشادية بما يسمح للمزارعين في  -6

 . المشاركة في المشاركة في تحديد مشاكلهم واقتراح الحلول المناسبة لها

إعداد الخطط والبرامج لنشر المعارف حول التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال  -7

ي مثل استخدام المدخالت الزراعية واألسمدة والمبيدات والمطهرات الزراعة والر

الفطرية ونظم الري الحديثة بالتنسيق مع اإلدارات العامة المختصة والجهات االخرى 

 . ذات العالقة

اإلشراف على أجهزة اإلرشاد الزراعي في المحافظات وتقديم التوجيه والدعم الفني  -8

 . لتطوير أدائها



أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عملها أو بمقتضي القوانين والقرارات النافذة أو  -9

  . تكلف بها من قبل قيادة الوزارة

 

  : اإلدارة العامة لوقاية النباتات وتختص بما يلي 14مادة )

اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج الخاصة بتحسين وتطوير وقاية النباتات  -1

 . ومتابعة تنفيذها وحماية البيئة

وضع خطط وبرامج المكافحة السنوية والموسمية المتكاملة ومتابعة وتقييم مستوى  -2

 . تنفيذها قياساً باألهداف المحددة لها

االستفادة من نتائج األبحاث في مجال وقاية النباتات التي يتم التوصل إليها داخل  -3

ة لإلرشاد والتدريب الزراعي والجهات الجمهورية وخارجها والتنسيق مع اإلدارة العام

 . األخرى ذات العالقة من اجل إيصالها للمزارعين بكافة الوسائل النظرية والتطبيقية

المساهمة مع اإلدارات المختصة في اقتراح برامج التدريب في مجال مكافحة  -4

ي ملة فاآلفات واألمراض الزراعية والحجر النباتي بغرض تأهيل الكوادر الوطنية العا

  . هذا المجال

اقتراح القواعد وتقديم المقترحات الخاصة بالمحافظة على البيئة وحمايتها من  -5

التلوث الناتج عن استخدام المبيدات لتالفي مخاطرها وآثارها السامة وحماية األعداء 

  . الطبيعية والحشرات االقتصادية النافعة

اقتراح إنشاء البرامج والمراكز الوطنية واإلقليمية للرصد وتشخيص ومكافحة  -6

 . اآلفات النباتية في المناطق البيئية المختلفة

دراسة وتحديد حاجة البالد السنوية من المدخالت الوقائية بالتنسيق مع الجهات ذات  -7

 . العالقة

ة الختيار أكثرها فاعلية إجراء تجارب تطبيقية على المبيدات وآليات المكافح -8

واقتصادية وأمانا وفحص المبيدات المستوردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات واقتراح 

 . إدخال تقنيات جديدة للمكافحة الحيوية



القيام بالرصد الميداني وتنفيذ المسوحات الدورية والحصر التصنيفي لآلفات النباتية  -9

ومات األخرى الالزمة عنها بالتنسيق مع الجهات وتوثيق أماكن انتشارها وكافة المعل

 . ذات العالقة

مراقبة حركة اآلفات المهاجرة والتنبؤ بظهورها واإلعداد والتنفيذ لحمالت  -10

 . مكافحتها بالتنسيق مع الجهات المعنية داخليا وخارجها

علقة تالمشاركة في إعداد الكتيبات والنشرات اإلرشادية والوسائل اإليضاحية الم -11

 . بوقاية النباتات

إعداد وتنفيذ برامج المكافحة المتكاملة واتخاذ التدابير لمنع أو تقييد انتقال عناصر  -12

 . المكافحة البيولوجية والكائنات األخرى المعنية بالصحة النباتية

إعالن اآلفات الحجرية واآلفات غير الحجرية وإعداد القوائم الموحدة بها وإبالغها  -13

  . هات المعنية وفقاً للوائح المنظمة لذلكللج

إعداد اللوائح المنظمة لشروط ومتطلبات الحجر النباتي ونظام وإجراءات العمل  -14

بالمحاجر وتقديم المقترحات بشأن إنشاء محطات ومراكز الحجر النباتي واإلشراف 

 . جهاالمباشر على أعمالها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة في الوزارة وخار

تحديد شروط ومتطلبات الصحة النباتية المنظمة الستيراد النباتات ومنتجاتها  -15

والكائنات النافعة والمواد األخرى ذات الصلة وفقاً لتشريعات الحجر النباتي النافذة 

ولعملية تحليل المخاطر أو المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية وإصدار تصاريح 

 . قاً لذلكاالستيراد لها وف

 . تسجيل مبيدات اآلفات النباتية المستخدمة وإعداد قاعدة بيانات بها -16

 إصدار تصاريح استيراد وتصدير مستلزمات اإلنتاج الزراعي بعد موافقة الوزير -17

. 

إصدار تصاريح استيراد المبيدات بالتنسيق مع اإلدارة العامة للرقابة على جودة  -18

 . مستلزمات اإلنتاج



تنظيم الرقابة على تصدير واستيراد وعبور النباتات ومنتجاتها من خالل محطات  -19

 . الحجر النباتي ومتابعة حركة انتقالها بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة

 . اقتراح تعيين ونقل مفتشي الحجر النباتي واإلشراف عليهم وتقييم أدائهم -20

ملها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة ع -21

  . تكلف بها من قبل قيادة الوزارة

 

  -:اإلدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري،وتختص بما يلي  15مادة )

وضع الدراسات في مجال الصحة الحيوانية ومراقبة ومكافحة واستئصال األوبئة  .1

في ذلك أمراض النحل واألمراض المشتركة بين واألمراض المعدية الحيوانية بما 

الحيوان واإلنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة لمعرفة مسبباتها واختيار أفضل 

 .طرق الوقاية منها

اقتراح اللوائح واإلجراءات المنظمة للخدمات البيطرية ومكافحة األوبئة وتداول  .2

إلنتاج في قطاع الثروة الحيوانية وبيع األدوية واللقاحات البيطرية ومستلزمات ا

 .والدواجن والطيور ومتابعة تنفيذها

اقتراح إنشاء المشاريع والمراكز الوطنية واإلقليمية الخاصة بتشخيص ومكافحة  .3

األوبئة واألمراض الحيوانية والترصد الميداني لمراقبة حركتها والرقابة النوعية 

 .وانية والمنتجات الحيوانيةالبيطرية على مدخالت اإلنتاج والصحة الحي

إجراء المسوحات الميدانية في مجال الصحة الحيوانية والقيام بتحليل مخاطر األوبئة  .4

واألمراض الحيوانية بما من شأنه إيجاد الطرق العلمية للسيطرة على تلك األوبئة 

ي القطاع فوتالفي تأثيراتها السلبية على المجتمع والبيئة بالتعاون مع اإلدارات األخرى 

 .والوزارة

إعداد الخطط الخاصة بالحمالت الوطنية البيطرية )المسح ، الترصد ، التحصين(  .5

 .والعمل على تنفيذها وتقديم التقارير التقييمية عن مستوى تحقيق أهدافها



المتابعة واإلشراف على شبكة المكافحة والسيطرة على األوبئة واألمراض الحيوانية  .6

الوبائية للجمهورية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع تنقل الحيوانات بين ورسم الخارطة 

كل أو بعض المناطق أو محافظات الجمهورية لتفادي انتشار األوبئة في أراضي 

الجمهورية اليمنية متى تطلب األمر ذلك بالتعاون مع الجهات األخرى في القطاع 

 .والوزارة

مستلزمات الصحة الحيوانية من اللقاحات دراسة وتحديد احتياجات البالد من  .7

 .واألدوية وغيرها من المستلزمات كماُ ونوعاُ 

تنظيم وتقييم عمليات اإلشراف البيطري على مشاريع ومزارع منشآت تربية وإنتاج  .8

الحيوانات وعلى الحيوانات األليفة والبرية بما يتناسب والشروط الصحية بالتعاون مع 

 .القةالجهات األخرى ذات الع

تنظيم مصادرة أو إهالك الحيوانات المريضة أو منتجاتها وتحديد قائمة األمراض  .9

  .التي يجب اإلبالغ عنها

تنظيم الرقابة والمتابعة على المهن البيطرية والمشاركة في إصدار التصاريح  .10

 .الخاصة بإقامة مخازن األدوية البيطرية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

اقتراح الشروط والضوابط الفنية والصحية المنظمة لتشغيل المسالخ وأسواق  .11

اللحوم والتفتيش الصحي البيطري على الحيوانات والدواجن قبل وبعد الذبح وتنظيم 

اإلبالغ عن الحاالت الوبائية واإلمراض المعدية والتخلص السليم من مخلفات الحيوانات 

 .تنسيق مع الجهات ذات العالقةولحومها الغير صالحة لالستهالك بال

تنظيم تصدير واستيراد وعبور الحيوانات والدواجن والطور الحية ومنح  .12

 .التراخيص والتصاريح الستيراد وتصدير أو عبور اإلرسالية الحيوانية أو حصرها

إصدار تصاريح استيراد األدوية واللقاحات البيطرية ومستلزمات اإلنتاج الحيواني  .13

 .واألعالف المركزة بالتنسيق مع اإلدارات األخرى في القطاع



إعداد اللوائح المنظمة لشروط ومتطلبات الحجر الحيواني ونظام إجراءات العمل  .14

بالمحاجر وتقديم المقترحات بشأن إنشاء محطات ومراكز الحجر البيطري واإلشراف 

 .في الوزارة وخارجهاالمباشر على أعمالها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

 .إنشاء سجل وطني بمستلزمات إنتاج وصحة الحيوان .15

 .اقتراح تعيين ونقل مفتشي الحجر البيطري واإلشراف عليهم وتقييم أدائهم .16

أية مهام أخرى ذات العالقة بطبيعة عملها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة  .17

  .أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة

 

  -:اإلدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية، وتختص بما يلي 16مادة )

اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج لتنمية وتطوير تسويق المنتجات الزراعية  .1

  .محلياُ وخارجيا  

 .اإلشراف الفني على أنشطة التسويق الزراعي في الجمهورية .2

ات التسويق الزراعي واألسعار لمختلف المنتجات إجراء الدراسات المتعلقة باقتصادي .3

 .الزراعية الوطنية على مستوى األسواق المحلية والخارجية بالتنسيق مع الجات المعنية

 .التنسيق مع الجهات ذات العالقة فيما بخص البحوث التسويقية لما بعد الحصاد .4

لخاصة بالمنتجات جمع وتحليل وإصدار ونشر البيانات والمعلومات التسويقية ا .5

الزراعية المحلية والمستوردة والمصدرة ووضع نظام فعال للمعلومات التسويقية 

 .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

اقتراح اللوائح والضوابط والشروط الفنية المنظمة لعمليات تداول وتسويق المنتجات  .6

من كفاءة تسويقها محلياُ الزراعية ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العالقة بما يعزز 

 .وخارجياُ 

اقتراح المعايير التسويقية لتصنيف المنتجات الزراعية وجودتها والرقابة على  .7

 .تطبيقها بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجهات ذات العالقة



ها في تتشجيع إنشاء التنظيمات التسويقية المتخصصة وتقديم المشورة الفنية لمساعد .8

 .أداء مهامها بما ينسجم مع متطلبات النظام لتسويقي في الجمهورية

تنظيم حمالت الدعاية والترويج للمنتجات الزراعية في األسواق الداخلية والخارجية  .9

 .عن طريق إصدار النشرات والمواد الترويجية وإقامة المعارض أو المشاركة فيها

والمساهمة في رفع الوعي التسويقي للمزارعين تقديم النصح والمشورة الفنية  .10

والمعنيين بتسويق المنتجات الزراعية حول شروط إقامة وسائل التخزين وتداول 

المنتجات الزراعية واألساليب المناسبة لعمليات قطف وتعبئة ونقل وتدريج وتخزين 

محلياُ  اوإنضاج هذه المنتجات بما يعزز من قدرتها التنافسية ويحسن من فرص تسويقه

 .وخارجياُ بالتنسيق مع اإلدارات العامة والجهات ذات العالقة

وضع األسس المرجعية الخاصة بإنشاء األسواق الزراعية وتقديم النصح حول  .11

تنظيمها وإدارتها بما يحقق السياسات التسويقية للدولة وبما يتوافق والقواعد المنظمة 

 .للتجارة الزراعية الدولية

لعالقة مع المؤسسات واألجهزة المحلية والخارجية ذات العالقة بهدف تنمية ا .12

 .تحسين خدمات التسويق الزراعي وتشجيع الصادرات الزراعية

المشاركة في المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية فيما بخص التسويق  .13

 .الزراعي

والقرارات النافذة أو  أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عملها أو بمقتضى القوانين .14

 .تكلف بها من قبل قيادة الوزارة

 

 الفرع الثالث

 الزراعية مهام واختصاصات اإلدارات العامة لقطاع الري واستصالح األراضي

  -:اإلدارة العامة للري المزرعي، وتختص بما يلي 17مادة)   

أعداد السياسات والبرامج المنظمة الستخدام مياه الري بما يتفق مع السياسات  -1



والخطط المائية العامة للدولة ويتيح االستفادة المثلي من حصة القطاع الزراعي من 

 .المياه ومتابعة تنفيذها

المساهمة في وضع برامج لتحديد العينة المائية للمحاصيل الحقلية وتحديد تكاملية  -2

يب الري عن طريق تحليل التربة والمياه لكل محصول حسب مناخ المنطقة وبما أسال

 .يكفل رفع كفاءة استخدام مياه الري ونظم توزيعها وخفض نسبة الفاقد

اقتراح تحديث طرق وأساليب الري المناسبة والحديثة وتخطيط وتصميم شبكاتها  -3

 .ل الريوتشجيع المزارعين على إدخال التقنيات الحديثة في وجا

المشاركة في الدراسات المائية العامة والدراسات المرتبطة باستخدام مياه الري  -4

واالستفادة من نتائجها في وضع الخطط والبرامج المتعلقة باستغالل وإدارة مصادر مياه 

الري وحمايتها وتطويرها وترشيد استخدامها بما يحقق تغطية متطلبات النمو الزراعي 

 .جهات المعنيةبالتنسيق مع ال

المساهمة في برامج التوعية واإلرشاد وفي إعداد وتنفيذ برامج تدريبية للمزارعين  -5

 .في مجال الري بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

اقتراح المعايير الخاصة بتوزيع مياه السدود بين المزارعين مع مراعاة العرف  -6

ت لمستخدمي مياه الري وإعداد الجاري في المناطق وتشجيع تشكيل روابط وجمعيا

 .النظام األساسي لها بما يخدم المصلحة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

اقتراح الخطط والبرامج المنظمة الستخدام مياه شبكات الصرف الصحي أو  -7

  الصناعي ألغراض الري بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

عي وجمع البيانات والمعلومات من محطات أقامة وتشغيل شبكات الرصد الزرا -8

 .األرصاد وتسجيلها وتحليل النتائج بالتنسيق مع الجهات المعنية لالستفادة منها

اتخاذ اإلجراءات الهادفة إلى حماية مياه الري من التلوث بالتنسيق مع الجهات ذات  -9

 .العالقة



وإجراء التجارب لمعرفة جمع المعلومات حول تطور إنتاجية المياه في الزراعة -10

إنتاجية مختلف أنواع المياه الصالحة للري وتقييم نتائجها ووضعها في متناول 

 .المختصين

أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عملها أو بمقتضي القوانين والقرارات النافذة أو  -11

  . تكلف بها من قبل قيادة الوزارة

 

  -:وتختص بما يلياإلدارة العامة لمنشآت الري،  18مادة )

إعداد السياسات والخطط والبرامج المنظمة إلقامة إدارة منشآت الري بالتنسيق مع  -1

 .الجهات ذات العالقة

إجراء الدراسات و المسوحات الميدانية والطبوغرافية لتحديد المواقع المناسبة إلقامة  -2

قتصادية واالجتماعية منشآت الري والمشاركة في إعداد الدراسات المتعلقة بالجدوى اال

 .إلنشائها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

اقتراح المعايير الفنية العامة إلقامة منشآت الري وشروط تصنيف وتأهيل المقاولين  -3

 .العاملين في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

ووثائق المناقصات  المساهمة في إعداد ومراجعة التصاميم الفنية وجداول الكميات -4

لمنشآت الري المطلوب إقامتها والمشاركة في دراسة عطاءات الشركات المتقدمة 

 .الختيار أفضلها، بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

دراسة طبيعة الوديان الطبوغرافية ومجاريها والعمل على تهذيبها وحماية األراضي  -5

 .ع الجهات ذات العالقةوالمدرجات الزراعية من االنجراف بالتنسيق م

اإلشراف على سير تنفيذ مشاريع منشآت الري وتقديم التقارير الالزمة حول مستوى  -6

 .التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

المشاركة في وضع ضوابط ونظم التشغيل والصيانة لمنشآت الري وفي الرقابة على  -7

ع ونظم التشغيل المعمول بها بالتنسيق مسالمة تشغيلها وصيانتها طبقاَ لألسس الفنية 

 .الجهات ذات العالقة



اإلشراف على تشغيل منشآت الري الرئيسة وتنظيم عملية االستغالل والتصريف  -8

للمياه في القنوات الرئيسية والفرعية ومتابعة تنفيذ برامج الصيانة والفحص الدوري لها 

 .ورفع التقارير الالزمة بذلك

صة بتخزين المياه خلف السدود بما يكفل حماية القرى/ المساكن/ وضع النظم الخا -9

واألراضي الواقعة في مناطقها من األخطار البيئية وأخطار الفيضانات بالتنسيق مع 

 .الجهات ذات العالقة

القيام بحصر وتسجيل منشآت الري القائمة وعمل الخرائط المحددة ألماكنها وجع  -10

ت عن سعتها التخزينية ومصادر وكمية المياه الواردة إليها وتوثيق البيانات والمعلوما

 .والخارجة منها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

اتخاذ اإلجراءات الوقائية ضد أخطار السيول والفيضانات للمحافظة على مياه  -11

 .الري من الهدر والتلوث بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

بطبيعة عملها أو بمقتضي القوانين والقرارات النافذة أو  أية مهام اخري ذات عالقة -12

   .تكلف بها من قبل قيادة الوزارة

 

  -:اإلدارة العامة للغابات والمراعي ومكافحة التصحر، وتختص بما يلي 19مادة )

اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج التي تستهدف مكافحة التصحر وتنمية  .1

 .عي الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذهاالثروة الحراجية والمرا

مسح وتحديد مناطق التصحر ووضع الخرائط الموضحة لذلك وإنشاء قاعدة بيانات  .2

 .خاصة بها باستخدام نظام المعلومات الجغرافية

اإلشراف على تنفيذ الخطط والمشاريع المتعلقة بالغابات والمراعي بالتنسيق مع  .3

 .العالقةالجهات ذات 

حصر وتصنيف الغابات والمراعي الطبيعية والقيام بالدراسات الفنية واالقتصادية  .4

واالجتماعية الخاصة بها بهدف تنميتها والمحافظة عليها بالتنسيق مع الجهات ذات 

 .العالقة



المساهمة في نشر الوعي بقضايا الغابات ومكافحة التصحر وأهمية التشجير لزيادة  .5

 .الخضراءالمساحات 

جمع وتصنيف األنواع النباتية الحراجية المحلية وتحديد مواطن نموها وحفظها في  .6

 .بنوك للنباتات

اإلكثار من األنواع واألصناف الحراجية والرعوية المالئمة للظروف البيئية المختلفة  .7

والمشاركة في تحديد جودة البذور والشتالت في هذا المجال على ضوء البحوث 

 .ميةالعل

دراسة وتحديد االحتياجات السنوية من مستلزمات ومدخالت المشاتل وإنتاج  .8

 .الشتالت الحراجية على ضوء خطط وبرامج التشجير السنوية

إصدار التراخيص والتصاريح الستثمار منتجات الغابات والحراج ومراقبة إنتاج  .9

 .الفحم ونقله وتصديره طبقاَ لألنظمة والقوانين النافذة

أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عملها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو  .10

  .تكلف بها من قبل قيادة الوزارة

 

  -:اإلدارة العامة لحصر واستصالح األراضي الزراعية ، وتختص بما يلي 20مادة )

 حةاقتراح السياسات والخطط والبرامج في مجال استصالح األراضي لزيادة مسا -1

 .الرقعة الزراعية المنتجة ومتابعة تنفيذها

حصر وتصنيف األراضي الزراعية وإنشاء وإدارة قاعدة بيانات متخصصة بها بما  -2

يحسن من وضع السياسات والخطط ومن اتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية القطاع 

 .الزراعي وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

و المسوحات الطبوغرافية لألراضي الزراعية ووضع  إجراء الدراسات الفنية -3

الخرائط المتعلقة بها بما يخدم االستغالل األمثل لها وحمايتها من عوامل التعرية 

 .والتصحر بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة



تحديد مناطق االستثمار الواعدة في مجال استصالح األراضي وإعداد دراسات  -4

واقتراح السياسات والحوافز الالزمة الجتنذاب المستثمرين إليها الجدوى االقتصادية 

 .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

إجراء التحاليل للتربة لتحديد مستويات خصوبة األراضي الزراعية المستغلة  -5

واقتراح المخصبات السمادية المالئمة للتربة والمحاصيل لرفع كفاءتها اإلنتاجية 

 .ت ذات العالقةبالتنسيق مع الجها

إجراء الدراسات المتعلقة باألراضي الملحية لتحديد انسب المحاصيل والمقننات  -6

 .المائية لرفع كفاءتها اإلنتاجية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى االقتصادية واالجتماعية واقتراح الخطط  -7

 .إلى استصالح األراضي الصحراوية والبرامج للمشروعات الهادفة

العمل على تطوير أساليب المكنة المستخدمة في العمليات الزراعية المختلفة  -8

 .وتشجيع إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في هذا المجال

المشاركة في إعداد التشريعات المتعلقة بالمحافظة على األراضي الزراعية ورفع  -9

 .تنسيق مع اإلدارات العامة في الوزارة والجهات ذات العالقةكفاءة استغاللها بال

أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عملها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو  -10

 .تكلف بها من قبل قيادة الوزارة

 

 الفصل الثالث

 مهام واختصاصات اإلدارات العامة المساعدة

  -:للتخطيط والمتابعة والتقييم، وتختص بما يلياإلدارة العامة  (21مادة )  

تقديم المقترحات لتطوير إستراتيجية التنمية الزراعية ووضع الخطط والبرامج  .1

 .الالزمة للتنفيذ بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة



جمع ومراجعة مشاريع الخطط المتعلقة بمهام الوزارة ومناقشتها مع المختصين  .2

تها في خطة شاملة وإعداد المذكرة التفسيرية الخاصة بها بالتنسيق مع وتنسيقها وصياغ

 .اإلدارات المعنية

تحديد األهداف والمؤشرات الرئيسية لمشروع خطة الوزارة على ضوء البيانات  .3

 .واالتجاهات العامة لخطة الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

يجب إدخالها على الخطة على ضوء تطورات تقديم المقترحات بشان التعديالت التي  .4

 .األوضاع

متابعة وتقييم تنفيذ الخطة وإعداد التقارير الفصلية والسنوية الخاصة بذلك وتقديمها  .5

 .للجهات المعنية واقتراح الحلول لمشاكل وصعوبات التنفيذ إن وجدت

يق مع المشاركة في إعداد البحوث والدراسات في مجال نشاط الوزارة بالتنس .6

 .اإلدارات المختصة

جمع وتحليل وتوثيق األرقام والبيانات والمعلومات اإلحصائية ذات العالقة بأنشطة  .7

 .الوزارة

االشتراك مع اإلدارات المختصة في إعداد ميزانية القوى العاملة السنوية والعامة  .8

 .وبرامج التدريب والتأهيل

مان التطبيق السليم للسياسات العامة وتطويرها متابعة وتقييم األداء العام للوزارة لض .9

 . وتقديم تقارير المتابعة الدورية واالستثنائية

أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو  .10

  .تكلف بها من قبل قيادة الوزارة

 

  -:وتختص بما يلي ( اإلدارة العامة لإلحصاء والمعلومات الزراعية،22مادة )

وضع نظام حديث ومتكامل للمعلومات واإلحصاءات الزراعية وإجراء الدراسات  .1

الفنية الالزمة لتحديد النظم والشبكات والتجهيزات الرئيسية والمساعدة والكوادر 



المتخصصة الالزمة لتشغيله وتطويره بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة في الوزارة 

 .وخارجها

إنشاء وإدارة قاعدة بيانات رئيسية تشمل وتخدم كافة مجاالت التنمية الزراعية  .2

 .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة في الوزارة وخارجها

اإلشراف على إنشاء وإدارة قواعد البيانات الفرعية التي تتطلبها بعض األنشطة  .3

صة بما يخدم تحقيق األهداف الزراعية وتقديم الدعم الفني الالزم لإلدارات العامة المخت

 .التي أنشئت من أجلها

القيام بإجراء الدراسات والبحوث اإلحصائية المتعلقة بالقطاع الزراعي وتحديد  .4

األولويات واالحتياجات من البيانات وإتباع أفضل السبل الممكنة لتطويرها ومتابعة 

 .ن سير العملتنفيذ البرنامج اإلحصائي في الميدان واتخاذ اإلجراءات لتحس

التعاون مع الجهات ذات العالقة في إجراء المسوحات الزراعية الدورية وتعميم  .5

 .نتائجها بعد إقرارها

المشاركة في جمع وحفاظ وفهرسة وتوثيق كافة الموضوعات العلمية الزراعية  .6

وتشجيع حركة التأليف والنشر الزراعي والعمل على إنتاج وتوزيع المواد العلمية 

زراعية المختلفة وتهيئة الظروف المالئمة أمام الباحثين ومتخذي القرار للحصول ال

 .عليها واستخدامها

إعداد النشرات اإلحصائية الشاملة والتفصيلية عن نشاط الوزارة بصورة منتظمة  .7

وتحليلها واستخالص المؤشرات الهامة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة والرفع بها 

 .ةلقيادة الوزار

تصميم النماذج اإلحصائية المتصلة بأنشطة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات  .8

  .العالقة في الوزارة وخارجها

 .موافاة الجهات المعنية بالبيانات والمعلومات اإلحصائية الخاصة بالقطاع الزراعية .9

أو تكلف  ةأية مهام تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذ .10

  .بها من قبل قيادة الوزارة



 

  -:اإلدارة العامة للمشاريع الزراعية، وتختص بما يلي 23مادة )

تنمية البنى التحتية العامة للقطاع الزراعي وتقديم التصورات والمقترحات الفنية  .1

بالمشاريع اإلستراتيجية الالزمة لتطويرها بما يخدم متطلبات تحقيق خطط وتوجهات 

 .لة اإلستراتيجية في مجال التنمية الزراعيةالدو

المشاركة في إعداد دراسات الجدوى االقتصادية واالجتماعية للمشاريع الزراعية  .2

والفرص االستثمارية والمراجعة الفنية للوثائق والدراسات التي تقدم إلى الوزارة وإبداء 

 .الرأي بشأنها إلى الوزير

فة المرتبطة بأنشطة الوزارة بالتنسيق مع الجهات اإلشراف على المشاريع المختل .3

 .ذات العالقة

المشاركة في وضع البرامج والخطط والموازنات التقديرية االستثمارية للمشاريع  .4

 .المرتبطة بأنشطة الوزارة وفي مناقشتها مع الجهات المختصة داخل الوزارة وخارجها

إشراف الوزارة على المشاريع ومناقشتها مع إعداد اللوائح واآلليات اإلدارية لتنظيم  .5

 .قيادة الوزارة العتمادها والعمل بموجبها

متابعة تنفيذ المشاريع بحسب البرنامج الزمني لكل منها وتقييم مستوى اإلنجاز في  .6

 .كل مرحلة زمنية ورفع التقارير والتوصيات الالزمة بذلك إلى قيادة الوزارة

سية لقياس أداء كل مشروع وتقييم النتائج المحققة خالل وضع معايير ومواصفات قيا .7

 .مراحل تنفيذها

التنسيق بين المشاريع المختلفة التابعة للوزارة وكذلك بين العاملين فيها عندما يكون  .8

 .التنسيق مطلوباُ 

دراسة وتحليل التقارير الدورية المقدمة من إدارات المشروعات و أبداء الرأي  .9

 .الوزيربشأنها إلى 



حفظ وتوثيق كافة البيانات والوثائق والرسومات عن المشاريع المنجزة والتي قيد  .10

 .التنفيذ

أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو  .11

  .تكلف بها من قبل قيادة الوزارة

 

  -:ن الدولي، وتختص بما يلي( اإلدارة العامة للعالقات العامة والتعاو24مادة )

المشاركة في وضع الدراسات الخاصة باالتفاقيات الثنائية واإلقليمية الدولية واقتراح  .1

سبل ووسائل االستفادة منها ومن عضوية بالدنا في المنظمات العربية واإلقليمية 

  .ةعالقوالدولية في المجاالت ذات الصلة بنشاط الوزارة بالتنسيق مع اإلدارات ذات ال

 

تقديم المقترحات الهادفة إلى تنمية أوجه التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة  .2

والمنظمات العربية، واإلقليمية، والدولية، فيما يتعلق بنشاط الوزارة وتحديد مجاالت 

 .ونوعية المساعدات التي يمكن الحصول عليها بالتنسيق مع اإلدارات العامة المعنية

م وتنفيذ اتفاقيات وبروتوكوالت ومحاضر التعاون ذات العالقة بنشاط متابعة تقيي .3

الوزارة وكذلك االتفاقيات التي ابرمها الدولة مع الدول األخرى والمنظمات الدولية 

 .واقتراح التدابير الالزمة لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة

ت التابعة للوزارة أو للوزير بنسخ من االتفاقيات تزويد اإلدارات العامة والوحدا .4

والمراسالت الوزارة من الجهات الخارجية، وتعميم القرارات والتوصيات، الصادرة 

 ,عن المؤتمرات، والندوات اإلقليمية، العربية،والدولية ذات الصلة باختصاص كل منها

واالجتماعات العربية إعداد الترتيبات الخاصة بالمؤتمرات والندوات، واللقاءات  .5

والدولية واللجان المشتركة في مجال الزراعة والري، التي تعقد في الجمهورية اليمنية 

 .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

التنسيق مع الجهات المختصة للمشاركة في المؤتمرات االجتماعات والندوات  .6

من قبل االتحادات وورش العمل في مجال الزراعة والري التي تعقد في الخارج 

المنظمات والمؤسسات العربية واإلقليمية والدولية، واقتراح حجم ومستوى التمثيل 



للمشاركين ومتابعة إنجاز الوثائق التي يكلفون بإعدادها وتزويد المشاركين من الوزارة 

 .والمرافق المرتبطة بها بالوثائق المعلومات ومتابعة النتائج

ة الستقبال واستضافة وتوديع الوفود والخبراء الزائرين إجراء الترتيبات الالزم .7

للوزارة وإعداد البرامج الخاصة بالزيارات واإلقامة وتعيين المرافقين والمترجمين 

  .وتجهيز وثائق السفر والتفويضات بالتنسيق مع الجهات المختصة

 .ترجمة الموضوعات والمراسالت المتعلقة بنشاط الوزارة ومشروعاتها .8

متابعة تسديد اشتراكات الوزارة في االتحادات، والمنظمات، والمؤسسات العربية  .9

 .واإلقليمية والدولية المتخصصة في المجال الزراعي

إعداد التقارير الدورية بشأن عالقة بالدنا مع الدول والمنظمات ومتابعة أهم  .10

 .التطورات

الوزارة من خالل استقصاءات  العمل على دراسة اتجاهات الرأي العلم بشأن نشاط .11

الرأي وتلقي المراسالت المتعلقة بمهام الوزارة بالتنسيق مع اإلدارات المعنية وعرضها 

 .على قيادة الوزارة

المشاركة في التحضير واإلعداد لمشاريع االتفاقيات وأي وثائق تتعلق بالتعاون مع  .12

ة والري بالتنسيق مع الجهات الدول والمنظمات العربية والدولية في مجاالت الزراع

ذات العالقة داخل الوزارة وخارجها والحفظ والمنظم لكافة االتفاقيات والوثائق الخاصة 

 .بها

التعريف بالجهود التي تبذلها الوزارة في تحقيق مهامها وأهدافها وتوثيق الصلة  .13

 .بينها والجهات التي تتعامل معها

ت ووسائل اإلعالم المختلفة فيما يتعلق بنشاط متابعة ما تنشره الصحف والمجال .14

الوزارة وإعداد الردود المناسبة بالتنسيق مع اإلدارات المعنية وفقاً لتوجيهات قيادة 

 .الوزارة



االشتراك في اإلعداد والتحضير للجان المشتركة بين بالدنا والدول الشقيقة  .15

اط الوزارة وتقديم مقترحات والصديقة والمنظمات اإلقليمية والدولية فيما يخص نش

 .الوزارة المطلوب عرضها في ذلك اإلطار

أية مهام تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف  .16

  .بها من قبل قيادة الوزارة

   

  -:( اإلدارة العامة للشئون القانونية، وتختص بما يلي25مادة )

مشروعات القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بعمل الوزارة المشاركة في إعداد  .1

  .ومراجعتها قبل رفعها من الوزارة الستكمال اإلجراءات القانونية

  .المشاركة في إعداد العقود واالتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع الغير .2

  .متابعة كافة المسائل القانونية مع وزارة الشئون القانونية وغيرها .3

تمثيل الوزارة والوحدات التابعة لها أمام القضاء وغيره من الجهات وفقا  لقانون  .4

  .قضايا الدولة

  .تقديم المشورة القانونية للوزارة والمؤسسات والفروع التابعة لها .5

شرح القوانين واألنظمة المختلفة للعاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها والعمل  .6

  .لوعي القانوني بين أوساط العاملينعلى نشر ا

إعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة إصدارها وترقيمها وحفظ أصولها  .7

 .وتوزيع صورها على المعنيين بالتنفيذ

توثيق القوانين والقرارات واللوائح واالتفاقيات والمراجع والسجالت القانونية  .8

 .ا بالنحو الذي يسهل الرجوع إليها عند الحاجةالمتعلقة بعمل الوزارة وحفظها وتنظيمه

إعداد الدراسات واألبحاث القانونية وتقديم المقترحات بهدف تطوير أنظمة الوزارة  .9

 . والمشاركة في تطوير النظم واللوائح المتعلقة بتحسين أداء العاملين فنبا  وإداريا  

تحال إليها من قيادة  البت في الشكاوي والتنظيمات في مختلف القضايا التي .10

 .الوزارة

مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات في الوزارة ورفع تقارير عن أي خروقات  .11

 .قانونية



أية مهام تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف  .12

  .بها من قبل قيادة الوزارة

 

 

  -:بة والتفتيش الداخلي، وتختص بما يلي(اإلدارة العامة للرقا26مادة )

( لسنة 217ممارسة المهام واالختصاصات وفقاُ لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) .1

  .م بشأن الرقابة والتفتيش الداخلي1999

  .أي مهام أخرى تكلف بها أو تقتضيها طبيعة عملها أو بحسب التشريعات النافذة .2

 

  -:ون الموظفين، وتختص بما يلي( :اإلدارة العامة لشئ27مادة )

إعداد مشروع خطة القوى العاملة واألجور والتدريب طبقاً الحتياجات العمل  .1

 .وبرامج العمل وبرامج التنمية البشرية الخاصة بالوزارة

إعداد مشروع موازنة الوزارة فيما يتعلق بموازنة الباب األول بالتنسيق مع  .2

 .واالشتراك في مناقشتها مع الجهات المعنيةالمختصين في اإلدارة المالية 

إعداد كشوفات المرتبات ومعالجة قضايا األجور والحوافز والعالوات والبدالت  .3

والمكافآت واألجر اإلضافي والتسويات وغيرها من المستحقات األخرى لموظفي 

 .الوزارة وفقاً لألنظمة والقوانين واللوائح النافذة

المتعلقة بشئون الموظفين من تعيينات وندب وإعارة واستقالة ونقل معالجة المسائل  .4

 .وغيرها من حاالت الخدمة وفقاً لتشريعات الخدمة المدنية

تطبيق النظم المتعلقة بتقييم األداء واقتراح اإلجراءات والتدابير الالزمة لتحسين  .5

 .مستوى األداء

رية ووضع القواعد والخطط القصيرة إعداد الدراسات المتعلقة بتنمية الموارد البش .6

والطويلة المدى لتأهيل وتدريب الموظفين وفقاً لألنظمة والقوانين واللوائح النافذة 

 .بالتعاون مع اإلدارات ذات العالقة بالوزارة



إعداد الدراسات المتعلقة بالتنظيم اإلداري وتصنيف الوظائف واقتراح وسائل تنظيم  .7

 .األعمال بالوزارةوتبسيط إجراءات وأساليب 

 .تطبيق النظم المتعلقة باالنضباط اإلداري ورفع تقارير دورية بذلك .8

تطبيق نظم العقوبات والجزاءات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وفقاً للقوانين واللوائح  .9

 .النافذة

االحتفاظ ببيانات شاملة عن الموظفين بالوزارة وتصنيفها وإعداد الخالصات  .10

 .ئيات بذلكواإلحصا

االحتفاظ بالملفات السرية والعلنية لموظفي الوزارة وتنمية إدارة المعلومات  .11

 .المتعلقة بها

تقديم المقترحات بشأن توزيع وإعادة التوزيع للقوى العاملة بالوزارة وفقاً  .12

 .لالحتياجات بما يكفل تسيير إعمال الوزارة

لبريد الصادر والوارد وحفظ وأرشفة تنظيم أعمال السكرتارية ومسك سجالت ا .13

 .كافة المراسالت والوثائق المتعلقة بعمل الوزارة

 .وضع خطة لإلجازات السنوية وجدولتها ومعالجة قضايا اإلجازات األخرى .14

تطبيق النظم المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية بالوزارة والضمان االجتماعي  .15

 .لخدمة وإصابة العملكمعاشات التقاعد ومكافآت نهاية ا

أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة العمل أو تنص عليها تشريعات الخدمة المدنية أو  .16

  تكلف بها من قبل قيادة الوزارة

 

  -:( :اإلدارة العامة للشئون المالية ، وتختص بما يلي28مادة )

ير اق وتطووضع الخطط واألساليب الالزمة لرفع كفاءة األداء المالي وترشيد االنف .1

الموارد للوزارة والقيام بالمتابعة والرقابة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

 .داخل الوزارة وخارجها



إعداد مشروع الموازنة العامة السنوية للوزارة وفقاً لألسس والقواعد والتعليمات  .2

 .المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ومتابعة إقرارها

وضع برامج لتنفيذ الموازنة العامة للوزارة وإعداد التقارير الدورية حول مستوى  .3

 .التنفيذ

تنظيم وضبط اإلعمال المحاسبية الخاصة بالوزارة ومسك الدفاتر والسجالت  .4

المحاسبية المخصصة لكافة أوجه النشاط المالي للوزارة وفقاً للقانون المالي والئحته 

 .التقارير والبيانات الدورية إلى قيادة الوزارةالتنفيذية وتقديم 

إدارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي للوزارة ومساعدة الفروع  .5

في تحسين أعمالها في المجال المحاسبي والمالي وإبالغها بكل ما يستجد من أنظمة 

 . وتعليمات مالية بما يؤدي إلى تحقيق السرعة في تنفيذ األعمال

إقفال الحسابات وتقديم الحساب الختامي في المواعيد المقررة وإعداد التقارير  .6

 .الخاصة بذلك

 .البت السريع في استفسارات وتقارير الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة .7

إبالغ قيادات الوزارة بالخروقات أو االختالسات أو التالعب ألموال والممتلكات  .8

 .اإلجراءات القانونية بذلكالعامة التخاذ 

تقدير احتياجات الوزارة من األصول الثابتة والمتداولة كالمباني والسيارات  .9

واألجهزة والمعدات واألدوات المكتبية ووضع خطة شرائها حسب الكمية والقيمة 

 .والنوع في الوقت المناسب وفقاً للنظم النافذة

التأمين عليها حسب الضرورات وقوانين المحافظة على سالمة ممتلكات الوزارة و .10

 .التأمين

تسجيل األصول الثابتة والمتداولة للوزارة بالكمية والقيمة وفقاً للنماذج الموضوعة  .11

لذلك بصورة تساعد على معرفة التغييرات في هذه الممتلكات كاندثارها أو صيانتها أو 

 .حرقها أو بيعها أو خالفه



للوزارة وإدارتها وجردها دورياً وفق النظم واإلجراءات تنظيم المخازن التابعة  .12

 .النافذة ومراعاة تطبيق القواعد الفنية للخزن

تنظيم حركة المواصالت واالتصاالت بالوزارة ومتابعة خدمة الماء الكهربا  .13

 .وإجراءات التسجيل والترخيص وتسديد لرسوم

ارة ووسائل العمل فيها وترميمها إعداد وتنفيذ برامج دورية لصيانة ممتلكات الوز .14

 .وإصالحها وتفادي تعطيل العمل أثناء تنفيذ برامج الصيانة

 .توفير خدمات الحراسة واألمن والنظافة الالزمة للوزارة ومتابعة أعمالها .15

أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بموجب القوانين والقرارات النافذة أو  .16

  .الوزارةتكلف بها من قيادة 

 

 الفصل الرابع

 المهام المشتركة لإلدارات العامة

 -:( تلتزم اإلدارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي29مادة )  

  .إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .1

وإنجازاتها ومستوى تنفيذ إعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها  .2

  ..خططها وبرامجها

التنسيق فيما بينها تخطيطاً وتنفيذاً والعمل على تطوير نظام المعلومات واإلحصاء  .3

  .في الوزارة

تطبيق المبادئ األساسية لتسيير وتنفيذ األعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا  .4

  .الباب

  .مواد التدريب الخاصة بالوزارةاإلسهام في إعداد وتطوير مناهج و .5

إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها واإلسهام في العمل البحثي على صعيد  .6

  .الوزارة

 .القيام بأية مهام أخرى توكل إليها من قبل الوزير أو الوكيل المختص .7

 

 الفصل الخامس



 مبادئ التنظيم واألداء لمهام الوزارة

التنفيذ األمثل للمهام تعتمد الوزارة على المبادئ واألسس ( ألغراض 30دة ) ما

  -:التنظيمية التالية

تطبق الوزارة في تنظيم عملياتها وإدارة نشاطها المبادئ واألساليب العلمية في  .1

اإلدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم األخرى فيما تضعه من خطط أو 

 .تحليل المشكالت والظواهر التي تنشأ في محيط اإلدارةبرامج أو نظم وفي معالجة أو 

 .تقوم اإلدارات العامة في الوزارة بإعداد خطط وبرامج فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها .2

 .تقوم العالقة بين قيادة الوزارة على أساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر .3

اف والمسئولية على أساس انسياب تبنى العالقة التنظيمية من حيث سلطة اإلشر .4

خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات اإلدارية للتنظيم وذلك 

دونما إخالل باألساليب واألشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدأ المشاركة والتشاور في 

 .تسيير العمل

ي عالقاتها بوحدات تعمل الوزارة على صعيد عالقات التنظيم الداخلي فيها وف .5

اإلدارة العامة على تطبيق مبدأ تفويض السلطة والتوسع فيه طبقاً لتطور اإلدارة العامة 

 .في الدولة وبما يؤدي إلى خدمة أهداف اإلصالح اإلداري

تكفل قيادة الوزارة والرئاسة اإلدارية فيها تنظيم الموضوعات لتنفيذ مهامها وتحقيق  .6

ل تنظيماً وتنفيذاً في عالقاتها الداخلية ومع وحدات اإلدارات التنسيق المستمر والفعا

العامة األخرى ذات العالقة كما تكفل تطوير نظام االتصاالت فيهال لخدمة أغراض 

 .التنسيق وتوفير وسائل العمل األساسية

إعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل وإجراءات تنفيذ المهام  .7

كان منها متصل بالجمهور واستخدامها كأدلة إرشادية للعاملين بالوزارة  وخاصة ما

 .والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها دوريا بهدف تطويرها

يعتبر الرؤساء اإلداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب األفراد العاملين  .8

 .بةمال والتوجيه والرقابمعيتهم باإلضافة إلى دورهم األساسي في تنظيم وتبسيط األع



تعمل الوزارة على إعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجاالت نشاطها وتحفيز  .9

الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العالقات اإلنسانية وعالقات العمل بهدف االرتفاع 

 .المستمر بمستوى أعمالها وإداراتها

لوظيفة العامة اعتمادا على تعمل الوزارة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في ا .10

 .مدى االلتزام بالواجبات وفقاً للقوانين والنظم النافذة

تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها في المحافظات السيما النائية منها في  .11

النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية اإلدارية 

 .فاعلةوالريفية بصورة 

تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتصنيف وتحليل المعلومات  .12

واإلحصاءات المتعلقة بأنشطتها المختلفة كأسلوب علمي التخاذ القرار وتخطيط وتقييم 

 .األعمال واقتراح الحلول لمشكالت التنمية اإلدارية

الوثائق والرقابة على تطبيق تولي قيادة الوزارة عناية خاصة بأعمال السجالت و .13

 .اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركز لذاكرة الوزارة

يكون لزاماً على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة ال تعالجها  .14

بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة أن يرفع األمر إلى رئيسه المباشر ليتولى 

 .خط السلطةمعالجتها مع قيادة الوزارة عبر 

تحدد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين  .15

 .السلطة والمسئولية

تتولي كل إدارة عامة بالوزارة أعمال السكرتارية للجان أو المجالس المشكلة في  .16

مجال اختصاصاتها إالّ في حالة النص على خالف ذلك في التنظيم المتعلق بهذه 

 .التشكيالت

 

 الباب الرابع

 أحكام عامة



يولي الوزير أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط إجراءاته وتحسين تنفيذ  (31مادة )

األعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه 

 .رتهفي الوزارة والوحدات التابعة له وتشجيع تطبيق هذا المبدأ في إطار وزا

 

يصدر بالتقسيمات التنظيمية الفرعية لإلدارات العامة وبتحديد مهامها  (32مادة )

  .واختصاصاتها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخدمة المدنية والتأمينات

 

والتعليمات الالزمة في ت تنفيذ هذه الالئحة يصدر الوزير كافة القرارات  (33مادة )

 .وتحقيق أغراضها

 

يجوز إذا اقتضت الحاجة إنشاء مراكز متخصصة تابعة للوزارة تتولى تنفيذ  (34مادة )

بعض الخدمات أو األنشطة الفنية المحددة في اختصاصات الوزارة على أن يراعى في 

 .ونية المتبعةذلك االلتزام باألصول والقواعد التنظيمية والقان

 

يصدر الوزير قرار دمج أو إلغاء إدارة فرعية أو قسم على أن يتبع في ذلك  (35مادة )

 .قواعد التنظيم اإلداري

 

م بشأن إعادة تنظيم وزارة 1996( لسنة 5يلغى القرار الجمهوري رقم ) (36مادة )

   .حةالزراعة والموارد المائية أو أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذه الالئ

    

 .يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية (37مادة )

 

 

  بصنعاء –صدر برئاسة الجمهورية 

  هـ1429/ شعبان /11بتاريخ 

 م2008/ أغسطس/ 12الموافق 
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