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الئحة وزارة الزراعة واملوارد املائية

 م١٩٩٣لسنة ) ٢٦( قرار جمهوري رقم 
 بشان الالئحة التنظيمية لوزارة الزراعة والموارد المائية

 :رئيس مجلس الرئاسة
 .لى دستور الجمهورية اليمنيةبعد االطالع ع

 .م١٩٩٢/نوفمبر/١٤وعلى االعالن الدستوري الصادر بتاريخ
م بشان ١٩٩١لسنة ) ٢٠(وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 

 .مجلس الوزراء
م بتشكيل مجلس ١٩٩٠لسنة ) ١(وعلى القرار الجمهوري رقم 

 .الوزراء
 .وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء

 .جلس الرئاسةوبعد موافقة م
 قــــرر

 الباب االول
 المهام العامــة

 ).الئحة تنظيم وزارة الزراعة والموارد المائية(تسمى هذه الالئحة ) ١(مادة
تهدف وزارة الزراعة والموارد المائية الى تنفيذ السياسة العامة للدولـة           ) ٢(مادة

ين والسياسـة   في مجال الزراعة والموارد المائية استنادا الى الدستور والقوان        
العامة للدولة وخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية ، وتتـولى علـى وجـه             

 -:الخصوص المهام التالية
اقتراح السياسات ووضع الخطط  والبرامج والمشـاريع فـي مجـاالت             .١

االنتاج الزراعي والتنمية الريفية واستغالل الموارد المائية ووسائل تنفيذها         
امج التي تقرها الدولـة فـي هـذه المجـاالت           ومتابعة االتجاهات والبر  

 .ومراجعة وتقييم مستوى انجازها
اقتراح التشريعات التي تنظم القطاع الزراعي واعداد ومتابعـة اقـرار            .٢

كافة االنظمة والقوانين واللوائح المتعلقة بنشاط الوزارة ومتابعـة تنفيـذ           
 .القوانين والنظم االخرى النافذة

ات المائية والمساهمة في اعـداد الدراسـات        اقتراح السياسات والتشريع   .٣
المائية ووضع الخطط والبرامج المتعلقة باستغالل وادارة مصادر الميـاه           
وحمايتها وتطويرها وترشيد استخداماتها بما يحقق تغطية متطلبات النمـو     

 .السكاني والزراعي والصناعي بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
شكال االقتصادية المختلفـة فـي القطـاع        العمل على تشجيع وتنمية اال     .٤

الزراعي وتشجيع القطاع الخاص واالقتصاد المنزلي من خـالل ايجـاد           
 .التسهيالت واالمتيازات وتقديم الدعم المناسب لها
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العمل على تشجيع وتنظيم االستثمار في القطاع الزراعـي والحيـواني            .٥
 .بكافة اشكاله وتقديم والتسهيالت الالزمة لذلك

لى تلبية حاجة المواطنين مـن المنتجـات الزراعيـة وتـوفير            العمل ع  .٦
الخامات الزراعيـة للصـناعة وزيـادة الصـادرات وفقـا لالولويـات             

 .واالمكانيات المتاحة
اعداد الدراسات الفنية والتصاميم ودراسات الجدوى االقتصادية والفنيـة          .٧

 .للمشاريع الزراعية واالشراف على مراحل االعداد والتنفيذ
سياسات التسويقية والتخزينيه والمشاركة في اقتـراح االسـعار         وضع ال  .٨

 .للمنتجات الزراعية
تقدير احتياجات القطاع الزراعي من المستلزمات والمدخالت الزراعيـة          .٩

 .ومتابعة توفيرها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
اقتراح وبحث الوسائل الكفيلة باستغالل االراضي الزراعية والعمل على          .١٠

ارها وتشجيع اقامة الجمعيات التعاونية الزراعيـة وتـوفير الـدعم           استثم
والتسهيالت لها وذلك حسب االمكانيات المتاحة بالتنسيق مع الجهات ذات          

 .العالقة
اقامة المختبرات والمعامل ومحطات التجارب لتطوير البحوث الزراعية         .١١

 عبـر   واالجهزة التي تخدم االنتاج الزراعي والعمل على تعميم نتائجهـا         
االجهزة المختصة بهدف تطوير االنتاج كما ونوعا والعمل على حمايتـه           

 .من االفات واالمراض واالوبئة والحد من انتشارها وتقليل الفواقد منها
توفير االمكانيات والتسهيالت الالزمة النشاء شبكة متكاملـة للمشـاكل           .١٢

ية للمنتجـين   وخدمات االكثار للبذور والتقاوى وتقديم الدعم والمشورة الفن       
 .في اكثار الشتالت في المشاتل الخاصة

وضع خطط متكاملة لالرشاد الزراعي تكفل تنمية مهارات المـزارعين           .١٣
 .ومربي الماشية وتحسين ادائهم وتطوير وسائل انتاجهم

التوجيه واالشراف على ادارة وتشغيل المزارع الحكوميـة ومحطـات           .١٤
الحكومية التابعة للـوزارة    التاجير وورش الصيانة والهيئات والمؤسسات      

 .وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها
استصالح وتسوية االراضي الزراعية ووقايتها من السـيول والعوامـل           .١٥

 .الطبيعية
حصر وتصنيف االراضي الزراعية والقيام بالمسـوحات الطبوغرافيـة          .١٦

ووضع الخرائط المختلفة لها بهدف الحفاظ على خصوبتها ورفع انتاجيتها          
 .االستخدام االفضل لها وحمايتها من عوامل التعرية والتصحرو
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انشاء وتشغيل وصيانة منشات الري الرئيسية وتقديم المشورة الفنية حول           .١٧
 .تشغيل وصيانة المنشات الفرعية

العمل على ادخال وتعميم استخدام االالت والمعدات الزراعية الحديثـة           .١٨
 .بهدف زيادة االنتاج وخفض التكاليف

الغابات والمراعي والعمل على حمايتها وتنميتها بما يضمن حماية         اقامة   .١٩
 .البيئة  من التصحر وتنمية الثروة الحيوانية

المشاركة في اعداد الكادر الفني والتخصصي الزراعي والمساعدة فـي           .٢٠
وضع الخطط وبرامج ومناهج التعليم الفني الزراعي واالشـراف علـى           

 .ية التابعة للوزارةالمعاهد والمراكز التدريبية الزراع
اقامة وتعزيز العالقات مع الوزارات المماثلـة فـي البلـدان العربيـة              .٢١

واالجنبية وتمثيل الجمهورية في مجال الزراعة والموارد المائيـة لـدى           
الهيئات والمنظمات الدولية والمشاركة في المؤتمرات والندوات واللجـان         

 .المتخصصة
قرة مع الـدول الشـقيقة والصـديقة        عقد اتفاقيات المشاريع الزراعية الم     .٢٢

والمنظمات والصناديق العربية والدولية بعد موافقة السـلطة المختصـة          
 .والجهات ذات العالقة ومتابعة تنفيذها

 الباب الثاني
 مهام واختصاصات قيادة الوزارة

 الفصل االول
 مهام واختصاصات الوزير

 -:يتولى الوزير المهام واالختصاصات التالية)  ٣(مادة
االشراف على شئون وزارته  وتوجيه قطاعاتهـا واداراتهـا وفروعهـا             .١

والهيئات والمؤسسات التابعة لها في جميع انحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ          
السياسة العامة للحكومة في وزارته وفقا للقوانين واللـوائح والقـرارات           

 :النافذة كما يتولى على وجه الخصوص ما يلي
المجاالت ويعتبر هو الرئيس االعلى فيها ويديرها       يقود الوزارة في كافة      .٢

طبقا لمبدا المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشان القضايا االساسـية،          
ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشـكل كامـل امـام مجلـس              

 .الوزراء
يصدر القرارات الالزمة الدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشـكل           .٣

وامر ولوائح تنفيذيـة ويـنظم الـوزير المهـام فـي اطـار              قرارات وا 
اختصاصاته ويطلب من مرؤسيه تقديم التقارير وله الحق فـي اصـدار            

 .التوجيهات لهم والعاملين في الوزارة
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يشرف ويوجه ويراقب مرؤسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على           .٤
 ويجوز له اصـدار     تنفيذ المهام االساسية للوزارة والمرافق التابعة لها ،       

التوجيهات الى رؤساء المرافق التابعة له، كما يحق له تعـديل او الغـاء              
قراراتهم اذا كانت مخالفة للقانون والنظم والقرارات النافذة او لتحسـين           

 .تنفيذ المهام
يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الـوزراء ومتابعـة             .٥

قرارات مجلس الوزراء حسـب     تنفيذها ويقدم التقارير عن مستوى تنفيذ       
النظام، كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية العمال الوزارة          

 .والمرافقة التابعة لوزارته ويتابع ويقيم تقارير انجازها
يشكل مجلس الوزارة واللجان االستشارية ولجان العمل الخاصـة عنـد            .٦

 .الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظام
ت مجالس االدارة في المرافق التابعة له او الغاءها او          يصادق على قرارا   .٧

 .تعديلها او تجميدها وفقا للسياسة العامة للدولة والقوانين والنظم النافذة
يبلغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفـات الجسـيمة            .٨

 .لنظام الدولة وسياستها وفقا للقانون
 تنفيذا عندما يتعلق االمر بوزارات      ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا او      .٩

 .اخرى
ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلـس الـوزراء وقـرارات             .١٠

وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة على ان يضمن الـوزير            
ايجاد عالقات مع المحافظين في مختلـف المحافظـات وعلـى وجـه             

تماعية وذلـك مـن   الخصوص في اعداد خطط التنمية االقتصادية  واالج     
 .اجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية

 .تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .١١
يقوم باية اختصاصات اخرى تسند اليـه بمقتضـى القـوانين واللـوائح              .١٢

 .والقرارات النافذة
 الفصل الثاني

 مهام واختصاصات نائب الوزير
 -:المهام واالختصاصات التاليةيتولى النائب . ا)  ٤(مادة
يعاون الوزير في اداء مهامه واختصاصـاته تحـت اشـراف الـوزير              .١

 .وتوجيهاته
يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بمـا فـي ذلـك حضـور               .٢

 .اجتماعات مجلس الوزراء
 .يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه او يكلفه بها .٣
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ل باحكام الفقرة االولى من هذه المادة مـا         كما يمارس نائب الوزير بما ال يخ      . ب
 -:يلي

التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات االخـرى عنـدما يكـون              .١
 .التنسيق على مستواه

يشرف على اعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام واعمال الوزارة ومتابعة           .٢
 .عملية التنفيذ

ـ         .٣ ل تنفيـذ المهـام     ينسق بين اعمال القطاعات واالدارات العامة بما يكف
 .والواجبات

يقيم االعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكالء الوزارة ومديري         .٤
 .االدارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد الى الوزير

 .يطلب التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة وابدا رايه بشانها الى الوزير .٥
لة بتحقيق االنضباط الوظيفي وتحسين     يتابع تنفيذ االجراءات النظامية الكفي     .٦

 .عالقات العمل
القيام باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضـى القـوانين واللـوائح             .٧

 .والقرارات النافذة 
 .تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل على مستواه .٨

 الفصل الثالث
 وآيل الوزارة

 -:الختصاصات التاليةيتولى وكيل الوزارة المهام  وا)  ٥(مادة
االشراف المباشر على القطاع الذي يراسه من قطاعـات الـوزارة فـي       .١

 .حدود القوانين  والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير
 .التنسيق بين االدارات العامة الواقعة تحت اشرافه .٢
 .يتابع يوميا تنفيذ مهامه واعمال وبرامج االدارات العامة التابعة له .٣
 . اعمال االدارات العامة واالدارات التابعة لهينسق بين .٤
 .ينظم االجتماعات الالزمة بين االدارات العامة واالدارات التابعة له .٥
يقيم االعمال والنشاطات في قطاعه وتقديم المقترحات بهذا الصدد الـى            .٦

 .نائب الوزير
 .يصدر التعليمات التنفيذية واالدارية في نطاق اعماله وفقا للوائح .٧
 .باية اختصاصات اخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذةيقوم  .٨

 
 الفصل الرابع
 مجلس الوزارة

 :تشكيله ومهامه: مجلس الوزارة )  ٦(مادة
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 تشكيل المجلس: اوال 
 -: يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير ويتكون من االعضاء التاليين-١

 نائبا للرئيس   نائب الوزير  .١
 اعضـــاء   ةوكالء الوزار .٢
 اعضـــاء  مستشارو الوزارة  .٣
 اعضـــاء  مديرو االدارات العامة .٤

 للوزير استدعاء اي شخص مختص يرى ضـرورة حضـوره اجتماعـات             -٢
 .المجلس

 :مهام المجلس: ثانيا 
 يتولى تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة االمور           

 -:التالية
 .ية للوزارةخطط العمل السنو .١
 .خطط التنمية االقتصادية للوزارة .٢
 .الخطة المالية وخطة القوى العاملة .٣
 .تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هيكلها .٤
المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء ، والتي يرى الوزير عرضـها             .٥

 .على مجلس الوزارة
 .تقارير االنجاز وتقييمها .٦
 . واالنظمة لنشاط الوزارةمشروعات القوانين واللوائح .٧
يصدر الوزير نظاما يسير اعمال مجلس الـوزارة علـى ان تكـون             : ثالثا 

 .اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة
تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسـب النمـوذج المطلـوب            : رابعا 

 .وترسل في نهاية كل عام الى االمانة العامة لمجلس الوزراء
 لثالثالباب ا

 تنظيم الوزارة
 الفصل االول
 البناء التنظيمي

يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانهـا العـام وفروعهـا ومكاتبهـا             )  ٧(مادة
 .واداراتها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية

 -:يتبع الوزير مباشرة ما يلي)  ٨(مادة
 .الهيئات والمؤسسات والشركات التابعة .١
 .ي والتعاونيبنك التسليف الزراع .٢
 .المستشارون .٣
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 .مجلس الوزارة .٤
 .مكتب الوزيـر .٥
 .فروع ومكاتب الوزارة في المحافظات .٦
يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسـيمات التنظيميـة          )  ٩(مادة

 -:التالية
 -:ويتكون من االدارات العامة التالية: قطاع االنتاج النباتي والحيواني .  أ

 .تاج النباتياالدارة العامة لالن .١
 .االدارة العامة للثروة الحيوانية .٢
 .االدارة العامة لوقاية النباتـات .٣
 .االدارة العامة للتسويق الزراعي .٤
 .االدارة العامة للغابات والمراعي .٥
 :ويتكون من االدارات العامة التالية:قطاع الموارد المائية .  ب

 .االدارة العامة للموارد المائية .١
 .نة المنشات المائيةاالدارة العامة للري وصيا .٢
 :ويتكون من االدارات العامة التالية: قطاع الشئون المالية واالدارية. ج

 .االدارة العامة لشئون الموظفين والتدريب .١
 .االدارة العامة للشئون المالية .٢
 .االدارة العامة للسكرتارية والخدمات االدارية .٣

 :االدارات العامة التالية. د
 .والمتابعةاالدارة العامة للتخطيط  .١
 .االدارة العامة للشئون القانونية .٢
 .االدارة العامة لالحصاء والتوثيق الزراعي .٣
 .االدارة العامة للعالقات واالعالم الزراعي .٤
 .االدارة العامة لشئون الهيئات والمؤسسات .٥
 .يراس كل قطاع وكيل وزارة وكل ادارة عامة مدير عام)  ١٠(مادة
 التقسيمات التنظيمية الفرعية لالدارات العامة      يصدر بقرار من الوزير   )  ١١(مادة

 .وبعد موافقة وزارة الخدمة المدنية واالصالح االداري
يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديـد          )  ١٢(مادة

 .اختصاصاته ومهامه قرار من الوزير
 الفصل الثاني

 مهام واختصاصات االدارات العامة
 -:دارة العامة لالنتاج النباتي وتختص بما يلياال)  ١٣(مادة
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اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج والدراسات المتعلقة باالنتاج         .١
 .النباتي في اطار الخطة العامة للوزارة

المشاركة في جمع وتحليل المعلومات والبيانات الزراعية لالستفادة منها          .٢
ات المتعلقـة   في صياغة السياسات ووضع الخطط واعـداد المشـروع        

 .باختصاصاتها وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
 .متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي تستهدف تنمية االنتاج النباتية .٣
دراسة وتحديد االحتياجات السنوية من مستلزمات ومـدخالت االنتـاج           .٤

الزراعي النباتي وفي ضوء نتائج التجارب البحثية والتطبيقية ومتابعـة          
د اقرارها استنادا للنظم والقواعد الخاصة بمـنح تـراخيص          تنفيذها بع 

 .االتجار واالستيراد بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
االشراف الفني على االنتاج النباتي في الجمهورية وتشـجيع المـزارع            .٥

 .المحمية الدائمة وتقديم مقترحات النشاء مزارع جديدة
الزراعية الحكومية وتشجيع   اقتراح الوسائل الكفيلة باستخدام االراضي       .٦

 .المزارعين والمستثمرين في هذا
متابعة تعميم نتائج االبحاث الزراعية في مجال االنتـاج النبـاتي فـي              .٧

 .الظروف البيئية المختلفة
تنظيم االشراف على اعمال انتاج تقاوي المحاصيل الزراعية واستخدام          .٨

المكـاثرة محليـا    البذور المحسنة والنقية والمشاركة في اعتماد البذور        
والرقابة على المستوردة منها من الخارج بالتنسيق مـع الجهـات ذات            

 .العالقة
وضع الخطط التي تهدف الى التوسيع في زراعة اشجار الفاكهـة ذات             .٩

 .الجودة العالية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
دراسة نوعية االالت والمعدات الزراعية واعداد المعايير الفنيـة لهـا            .١٠

االشراف على تشغيل وصيانة ما يتبع الوزارة منها وتقديم المشـورة           و
 .الفنية للمزارعين والمستثمرين في هذا المجال

االشراف الفني على تشغيل المحطات والورش التابعة للوزارة وتشجيع          .١١
 .وتطوير تصنيع  قطاع الغيار فيها

 :االدارة العامة للثروة الحيوانية وتختص بما يلي)  ١٤(مادة
المشاركة في وضع السياسات والخطط والبرامج التي تسـتهدف تنميـة            .١

 .الثروة الحيوانية وحمايتها
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القيام بالدراسات التطبيقية الميدانية في المجاالت المتعلقة بتربية وتغذيـة           .٢
الحيوان والدواجن والتطوير واالستفادة من المخلفات النباتية والحيوانيـة         

 .ليافي صناعة العالئق  الغذائية مح
وضع االستراتيجية الالزمة لدراسة االغراض التـي تصـيب الثـروة            .٣

الحيوانية و الداجنه، وكذلك االمراض المشتركة بين االنسان والحيـوان          
وعمل الدراسات  لمعرفة مسبباتها واختيار افضل الطرق للوقاية منها او           

 .معالجتها والعمل على حماية منتجاتها
 من الحيوانات والطيور البرية وحمايتها      حصر ودراسة االنواع المختلفة    .٤

وتحديد اماكن تواجدها وتكاثرها ومواسم تحركاتها وعالقتهـا بـالتوازن          
البيئي والعوامل المؤثرة عليها بالمشاركة والتنسيق مـع الجهـات ذات           

 .العالقة
االشراف الفني على انشطة تشغيل االنتاج الحيـواني والـداجني فـي             .٥

نموذجية الرشاد المزارعين لطرق التربيـة      الجمهورية واقامة محطات    
 .السليمة

تحديد احتياجات البالد من مستلزمات ومـدخالت االنتـاج الحيـواني            .٦
والداجني كما ونوعا ومراقبة تنفيذها بعد اقرارهـا فـي ضـوء الـنظم           
والقواعد الخاصة بمنح تراخيص االتجار واالستيراد بالتنسيق مع الجهات         

 .ذات العالقة
حية البيطرية المباشر على تصدير واستيراد الحيوانات الحية        الرقابة الص  .٧

والطيور ومنتجاتها وتشغيل محطات ومراكز الحجز البيطري وتحـرك         
 . الحيوانات داخل الجمهورية

االشتراك  مع الجهات ذات العالقـة باعـداد الدراسـات االقتصـادية              .٨
االسـتثمار  لمشروعات االنتاج  والصحة الحيوانية والدواجن التي يطلبها    
 .والعمل على تشجيع القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع

اقتراح توزيع الكوادر المتخصصة والفنية في مجال االنتـاج والصـحة            .٩
الحيوانية والدواجن على الهيئات والمشاريع والمكاتب والمراكز البيطرية        

 .بالمشاركة مع الجهات المختصة
الصطناعي ونقل االجنة واصـدار     االشراف والمتابعة النشطة التلقيح  ا      .١٠

 .التصاريح باقامة المراكز الخاصة بها ومزاولة اعمالها
تنظيم عملية التفتيش الصحي البيطري على الحيوانات والـدواجن قبـل            .١١

وبعد الذبح واالبالغ عن الحاالت الوبائية واالمراض المعدية والـتخلص          
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االدمي بالتنسيق  السليم من الحيوانات ولحومها الغير صالحة لالستهالك        
 .مع الجهات ذات العالقة 

العمل مع الجهات ذات العالقة على نشر وتوعية المواطنين للحفاظ على            .١٢
الحيوانات والطيور النادرة من االنقراض واعطائهـا العنايـة الكاملـة           
ومراقبة عملية صيدها لما لها من اهميـة وفوائـد للجوانـب العلميـة              

 .على التوازن البيئيوالترفيهية والسياحية والحفاظ 
 -:االدارة العامة لوقاية النباتات وتختص بما يلي)  ١٥(مادة

وضع الخطط والبرامج المتعلقة بوقايـة النباتـات واالشـراف علـى             .١
 .تنفيذها

تقديم المقترحات الهادفة الى المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث           .٢
 .ذات العالقةالبيئي عن استخدام المبيدات بالتنسيق مع الجهات 

اقتراح القوانين واللوائح والقرارات المنظمة العمال وقايـة النباتـات           .٣
 .ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها

 .االشراف على اعمال رقابة النباتات في مختلف مناطق الجمهورية .٤
اقتراح انشاء المشاريع والمراكز االقليمية لرقابة النباتات في المنـاطق           .٥

دها بالعناصر المتخصصة واالمكانيات الالزمـة      البيئية المختلفة وتزوي  
 .واالشراف على اعمالها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

انشاء وتشغيل المعامل والمختبرات وحدائق العزل النباتي والمحطـات          .٦
 .الخاصة بوقاية النباتات

التنظيم واالشراف على تداول مبيدات االفات النباتية من خالل تطبيق           .٧
 .دات ولوائحه التنفيذيةقانون المبي

تقدير وتحديد حاجات البالد السنوية من المدخالت والوسـائل الوقايـة            .٨
ودراسة طلبات تراخيص االستيراد والتصدير في ضوء نتائج التجارب         
البحثية والتطبيقية ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها استنادا للنظم والقواعـد          

لتنسيق مع الجهـات ذات     الخاصة بمنح تراخيص االتجار واالستيراد با     
 . العالقة

المشاركة في تطوير وتحسين طرق ووسـائل الوقايـة بمـا يضـمن              .٩
 .فعالياتها وحماية البيئة من التلوث

المشاركة في اجراء التجارب التطبيقية على مبيدات االفـات واليـات            .١٠
 .المكافحة الختيار اكثرها فعالية واقتصادية وامانا

خازن الخاصة بها واتخاذ ما يلزم مـن        مراقبة صالحية المكافحة والم    .١١
 .اجراءات لتحقيق شروط السالمة العامة والمحافظة على البيئة
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القيام باعمال المسوحات الدورية والحصر التصنيفي لالفـات النباتيـة           .١٢
 .وتوثيق اماكن انتشارها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

ة النباتات بالتنسيق   تنظيم وتنفيذ برامج التدريب والتاهيل في مجال وقاي        .١٣
 .مع الجهات ذات العالقة

االسهام في الدراسات والتجارب الخاصة بالمكافحة المتكاملة لالفـات          .١٤
 .بغرض الحد من التوسع في استخدام المبيدات

الحد من تسرب وانتشار االفات النباتية المحصورة ضمن االرسـاليات           .١٥
رج وتطبيـق اجـراء     من الخا ) توانويت(النباتية المستوردة  او الكابوه      

الحجز الزراعي الداخلي للحد من انتشار االفات النباتية  الخطرة مـن            
منطقة الخرى وذلك من خالل تطبيق قانون الحجر الزراعي ولوائحـه           

 .التنفيذية
االسهام في حمالت مكافحة االفـات المهـاجرة كـالجراد والجـدمي              .١٦

 .بالتنسيق مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية
شتراك  في حمالت المكافحة  الوقائية العامـة لالفـات الزراعيـة             اال .١٧

واعداد الكتيبات والنشرات االرشادية والوسائل االيضـاحية الخاصـة         
 .بوقاية النباتات ومتابعة  نتائج البحوث المحلية والعالمية لالستفادة منها

 -:االدارة العامة للتسويق الزراعي وتختص بما يلي)  ١٦(مادة
السياسات التسويقية المناسبة للمنتجات الزراعية داخل الجمهورية       اقتراح     .١

 .وخارجها
اجراء الدراسات والبحوث لتوفير البيانات والمعلومات التسويقية الخاصـة          .٢

بالمنتوجات الزراعية المحلية والمستوردة والمصدرة ومنح رخص التصدير        
تعـاون مـع    واالستيراد للخضروات والفواكه بناء على ذلك بالتنسـيق وال        

 .الجهات ذات العالقة
اعداد الضوابط والشروط الفنية الخاصة بتداول المنتوجات  الزراعية فـي         .٣

االسواق المحلية والخارجية ومراقبة تنفيذها بالتعـاون مـع الجهـات ذات            
 .العالقة

 .االشراف الفني على النشاط التسويقي الزراعي في الجمهورية .٤
ن القطاعات  العام والخاص والمخـتلط       تقديم النصح والمشورة للمعنيين م     .٥

 .حول شروط اقامة وسائل تخزين المنتوجات الزراعية
تشجيع انشاء التنظيمات التسـويقية المتخصصـة وتقـديم النصـح لهـا              .٦

لمساعدتها في اداء مهامها بما ينسجم مع متطلبات النظـام التسـويقي فـي              
 .الجمهورية
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 الزراعية مـن القطاعـات      توعية المزارعين والعاملين بتسويق المنتجات     .٧
العام والخاص والمختلط التباع االساليب والطرق المناسبة لعمليات تـداول          

المنتوجات الزراعية من قطف وتعبئة ونقل وتـدريج وتخـزين وانضـاج             
 .وغيرها

القيام بالدراسات الخاصة بانشاء اسواق الجملة للمنتوجات الزراعية وتقديم           .٨
 .النصح حول تنظيمها وادارتها

تنظيم حمالت الدعاية والترويج للمنتجات الزراعية  في االسواق الخارجية           .٩
عن طريق اصدار النشرات واقامة المعارض التي تخدم هذا الهدف وتنظيم           

 .المشاركة في المعارضة
اقامة العالقات مع المؤسسات واالجهزة المحلية والخارجية ذات العالقـة           .١٠

االت تطـوير انظمـة التسـويق       بهدف التنسيق والتعاون المشترك في مج     
الزراعي والمشاركة في مباحثات االتفاقيات التجارية الخاصـة بالمنتجـات          

 .الزراعية مع الدول االخرى
 -:االدارة العامة للغابات والمراعي وتختص بما يلي)  ١٧(مادة
اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج التي تستهدف مكافحة التصحر          .١

 .جية والمراعي الطبيعية ومكافحة التصحروتنمية الثروة الحرا
االشراف والمشاركة في تنفيذ المخطط والمشـاريع المتعلقـة بالغابـات            .٢

 .والمراعي الطبيعية
حصر وتصنيف الغابات والمراعي الطبيعية والقيام بالدراسـات الفنيـة           .٣

 .واالقتصادية الخاصة بها بهدف تنميتها والمحافظة عليها
يب في مجال الغابات والمراعي بالتعاون مـع        وضع وتقدير برامج التدر    .٤

 .الجهات ذات العالقة
العمل على اكثار وتعميم االنواع واالصناف الحراجية والرعوية المالئمة          .٥

للظروف البيئية المختلفة والمشاركة في تحديد جودة البـذور والشـتالت           
المستوردة بناء على التوصيات من االجهـزة البحثيـة والجهـات ذات            

 .ةالعالق
العمل على تطوير تربية النحل وانتاج العسل عن طريق تشجيع استخدام             .٦

الخاليا والسالالت والتغذية المناسبة وتقديم الرعاية لها وتنظـيم عمليـة           
 .االستيراد الخارجي للنحل ومستلزماته بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

 :االدارة العامة للموارد المائية وتختص بما يلي)  ١٨(مادة
اقتراح وتنفيذ السياسات والتشريعات المائية ووضع الخطـط والبـرامج           .١

المتعلقة باستغالل وادارة مصادر المياه وترشيد استخداماتها بمـا يحقـق           
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تغطية متطلبات النمو السكاني والزراعي والصناعي بالتنسيق مع الجهات         
 .ذات العالقة

در المياه واساليب   المشاركة في اعداد البحوث والدراسات المتعلقة بمصا       .٢
 .استخداماتها وحمايتها وتطويرها

دراسة المقننات المائية واالساليب الحديثة للري بالتنسيق مـع الجهـات            .٣
 .البحثية

تحديد الحد المسموح من المياه المستخرجة من احواض الميـاه الجوفيـة          .٤
 .لالغراض المختلفة مثل الشرب ، الصناعة،الزراعة

تصاميم لالبار وتحديـد المواقـع الصـالحة        وضع المواصفات الفنية وال    .٥
 .جيولوجيا وهيدروجيولويجا للحفر

اقتراح المعايير المطلوبة لتحديد تكاليف اسـتخدامات الميـاه واصـدار            .٦
 .التصريحات الخاصة بالمياه للجهات المستثمرة

انشاء واقامة وتشغيل وصيانة محطـات الرصـد المـائي و المنـاخي              .٧
 ودراسـتها وتحليلهـا وخزنهـا واعـداد         والترسبات وتجميع المعلومات  

 .النشرات الدورية الخاصة بها واالستفادة منها في المجاالت المختلفة
تزويد الجهات المستفيدة من استغالل المياه الجوفية بالمعلومات ونتـائج           .٨

 .الدراسات المائية وفقا للحاجة
ائيـة  اصدار النصائح الفنية الالزمة القامة مشاريع استغالل الثـروة الم          .٩

 .لالغراض المختلفة ووضع المقاييس والمعايير الالزمة لذلك
وضع مخططات وبرامج في االحواض المائية ونظام شـبكات المراقبـة            .١٠

 .الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والمترولوجيه
نشر الوعي لالستخدام االقتصادي للمياه بين صفوف المواطنين بالوسائل          .١١

 .ذات العالقةالمختلفة باالشتراك مع الجهات 
وضع الشروط والضوابط الفنية واالجرائية لمزاولة مهمة الحفر وتسجيل          .١٢

تراخيص مزاولة المهنة لمن تنطبق عليهم الشروط والضـوابط القيمـة           
 . والرقابة الفنية على نشاطها

 .اصدار اذونات استيراد االت ومعدات ومستلزمات الحفر والمضخات .١٣
ات طبقا للشـروط والضـوابط      منح رخص حفر االبار وتركيب المضخ      .١٤

 . القيمة والمنظمة لذلك ومنع الحفر العشوائي
 :االدارة العامة للري وصيانة المنشات المائية وتختص بما يلي)  ١٩(مادة
اقتراح وتنفيذ السياسات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بالري وصيانة          .١

 .المنشات المائية بما يتفق والسياسة العامة للدولة
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ة بالدراسات المتعلقة بالجـدوى االقتصـادية لمشـاريع الـري           المشارك .٢
 .والمنشات المائية واعداد التصاميم التفصيلية لها

االشراف على تنفيذ مشاريع الري وتقديم التقارير الالزمة حول مسـتوى            .٣
 .التنفيذ

االشراف الفني على نشاط الري في جميع االقـاليم الزراعيـة وتقـديم              .٤
 .ل المنشات المائيةالمشورة الفنية في مجا

العمل على تهذيب الوديان وحمايتها من االنجراف مـن خـالل دراسـة         .٥
طبيعة الوديان الطبوغرافية ومجاري السيول بهـدف تغذيـة المخـزون           

 .الجوفي وتقليل تصريف المياه الى البحر
القيام بالمسح الطبوغرافي للمواقع والمنشات المائية واعداد الرسـومات          .٦

 .فة لالغراض الزراعية والريوالخرائط المختل
 .اعداد البرامج الالزمة لصيانة المنشات المائية ومتابعة تنفيذها .٧
اعداد الضوابط المتعلقة بشغل وصيانة المنشات المائية والرقابـة علـى            .٨

 .تنفيذها
االشراف على صيانة تشغيل شبكات الـري بالسـيول وتنظـيم عمليـة              .٩

لرئيسية والفرعيـة والتقليديـة     االستغالل والتصريف للمياه في القنوات ا     
 .لري االراضي الزراعية

القيام بعملية الفحص الدوري للمنشات المائية ومتابعة ومراقبة سير عملية           .١٠
التشغيل والصيانة وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لـذلك مـن خـالل            
وضع برامج متكاملة لعملية التشغيل والصيانة للمنشات المائية ومتابعـة          

 .تنفيذها
فحص واختبار الموارد المستعملة في اقامة المنشات المائية للتاكـد مـن             .١١

جودتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة تعميم اسـاليب الـري الحقليـة           
 .الحديثة بما يهدف الى ترشيد استخدام المياه وتكثيف االنتاج الزراعي

 :االدارة العامة لشئون الموظفين والتدريب وتختص بما يلي)  ٢٠(مادة
تنفيذ السياسات العامة لالصالح االداري في رفع كفـاءة االداء االداري     .١

 .بما يسهم في تحقيق االهداف في هذا المجال
اقتراح ووضع الخطط والبرامج المتكاملة للخدمات االداريـة ورسـم            .٢

االهداف المحددة والرئيسية والفرعية في مجال االدارة والخدمات بمـا          
 .ة النافذةيتفق مع القوانين واالنظم
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اعداد مشروع  خطط القوى العاملة للوزارة وما يتبعها حسب الخطـة             .٣
العامة للدولة بالمشاركة والتنسيق مع الجهات المعنية وبما يكفل تلبيـة           

 .احتياجات القطاع الزراعي
متابعة توفير احتياجات الوزارة ومـا يتبعهـا مـن القـوى العاملـة               .٤

لمعدة وتنظيم وتنفيذ جميع    المتخصصة بحسب االحتياج وحسب الخطط ا     
 .اجراءاتها وفقا لالنظمة والقوانين المعمول بها

وضع الخطط لتاهيل وتدريب القوى العاملة باالشـتراك مـع االدارات            .٥
العامة والمؤسسات والهيئات والمشاريع التابعـة للـوزارة ومعالجـة          
المسائل المتصلة بالتاهيل والتـدريب داخـل الجمهوريـة وخارجهـا           

 .ة في عملية التوزيعوالمساعد
اقتراح الخطط المتعلقة باساليب تنظيم وتطوير العمل وانظمة االجـور           .٦

والحوافز واالجازات ومعالجة القضايا المتعلقة بها لرفع كفاءة االنتـاج          
 .وتحسين مستويات االداء

االشراف على المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني التابعة للـوزارة           .٧
 .ات المعنية االخرىبالتعاون مع االدار

االشراف على اعمال شئون الموظفين وتطبيق القـوانين والقـرارات           .٨
واللوائح  الصادرة بهذا الشان وتحديد الواجبـات االساسـية للعـاملين            

 .وتصنيف النظم المتعلقة بالضبط االداري
حفظ الوثائق والبيانات المتعلقة بالموظفين واالحتفاظ بمعلومات وافيـه          .٩

ئية لجميع العاملين واعداد التقارير واالحصـائيات عـن         وتقارير احصا 
 .تركيبها وحركتها وتطورها

 سيرها واالستفادة الشـاملة مـن    اقتراح تبسيط اجراءات العمل وحسن .١٠
القوى العاملة لتغطية جميع انشطة القطاع الزراعي بالتعاون والتنسـيق           

 .مع الجهات ذات العالقة
سالمة المهنية والضمان االجتمـاعي     تطبيق النظم المتعلقة بالصحة وال     .١١

 .كمعاشات التقاعد ومكافات نهاية الخدمة واصابات العمل
دراسة تقارير الكفاءة السنوية للموظفين واتخاذ ما يلـزم بشـانها مـن              .١٢

 .استحقاقات واجراءات هادفة الى تطوير االداء
رعاية الموظفين وتنمية العالقات االنسانية بما يؤدي الى رفع الـروح            .١٣

 .معنوية وانسجام عالقات العملال
 .معالجة اية قضايا اخرى متعلقة بالكوادر والعاملين .١٤

 -:االدارة العامة للشئون المالية وتختص بما يلي)  ٢١(مادة
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اقتراح ووضع الخطط والبرامج التي تهدف الى رفع كفاءة االداء المالي            .١
اتبهـا  وترشيد االنفاق وتطوير الموارد المالية للـوزارة وفروعهـا ومك         

ومشاريعها وما يتبعها واجراء الرقابة والمتابعة التي تكفـل تنفيـذ هـذه             
الخطط والبرامج وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة داخل الـوزارة           

 .وخارجها
اعداد مشروع الموازنة العامة للوزارة ومشاريعها وما يتبعها وفقا لالسس          .٢

التعاون مع االدارات العامة    والقواعد والتعليمات المنظمة وذلك بالتنسيق و     
والجهات ذات العالقة ومتابعة اقرارها وتحديد احتياجاتهـا مـن النقـد            

 .المحلي واالجنبي
اعداد مشروع الحساب الختامي للوزارة ومشاريعها وما يتبعها ومراجعة          .٣

المصروفات وفقا للقوانين واالنظمة واللوائح المعمول بها وتقديم الحساب         
 .يد المقررةالختامي في المواع

مراقبة ومراجعة الصرف لجميع النفقات الجارية واالستثمارية ومتابعـة          .٤
عمليات استخدام القروض والهبات العينية الخاصة بالوزارة وما يتبعهـا          

 .بالتنسيق مع االدارة العامة للتخطيط والمتابعة والجهات ذات العالقة
لمحلية للوزارة وما   تنظيم ومتابعة وتحصيل االيرادات العامة المركزية وا       .٥

يتبعها وفقا للقوانين واالنظمة واللوائح المعمول بها المنظمـة للعالقـات           
 .المالية واعداد التقارير الدورية بذلك

تنفيذ االنظمة المحاسبية المالية وفقا للقـوانين واللـوائح النافـذة وادارة             .٦
 .وتصريف الشئون المالية اليومية للوزارة

 المالية بين الوزارة وفروعها فـي المحافظـات         ادارة وتنظيم المعامالت   .٧
وتطبيق نظام العالقات المالية بين السلطة المركزية والسلطة المحلية في          

 .ضوء القوانين واالنظمة والقرارات النافذة
االشراف على استخدام المطبوعات ذات القيمة المالية وكذا االستثمارات          .٨

تعميمها واعتمادها مركزيا من    والسجالت والمستندات المحاسبية التي يتم      
 .قبل وزارة المالية او فروعها

االشتراك في تحديد احتياجات الوزارة وفروعها وما يتبعها من مختلـف            .٩
اصناف المستلزمات والسلع على اسـاس االحتيـاج الفعلـي وموقـف            

 .المخزون والموجود من االصناف ومتابعة توفيرها
اعمال الشراء والبيـع واسـتالم      اتخاذ االجراءات الخاصة بالتعاقد على       .١٠

االصناف وفحصها ومطابقتها للمواصفات وبموجب القوانين واالنظمـة        
 .واللوائح السارية
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اتباع اجراءات سليمة وامنة للتخزين وتحديد المستويات الـدنيا والعليـا            .١١
للمخزون وفقا لالحتياج ومتابعة ذلك والقيـام بكافـة اعمـال الشـراء             

 .ن واالنظمة واللوائح النافذةوالتخزين وبموجب القواني
االحتفاظ بسجالت وبيانات ووثائق كاملة لجميع ممتلكات الـوزارة ومـا            .١٢

يتبعها من االراضي والمباني واالصول المختلفة وغيرها واجراء الرقابة         
الكاملة عليها حسب القوانين واالنظمة المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات          

 .االخرى ذات العالقة
سجالت المالية والحسابات التي تنظم عملية تخزين االصـناف         استخدام ال  .١٣

وضمان سالمتها واجراء الرقابة الصارمة عليها حسب القوانين واالنظمة         
 .السارية

تلقي طلبات واوليات المناقصات المختلفة من المشاريع الخاصة بالوزارة          .١٤
 ومناقشتها وفقا لالعتمادات المخصصة لتمويلها وترتيب وتحديـد مـدتها         

ومتابعة استكمال اجراءاتها في الوزارة والجهات ذات العالقة وبموجـب          
 .القوانين واالنظمة والقرارات النافذة

المشاركة في لجان التحليل للعروض وترتيب اعمـال اللجـان واعـداد             .١٥
االتفاقيات مع المقاولين والتوثيق والحفظ حسب القوانين واالنظمة السارية         

 ارات العامة المختصة والجهات ذات العالقة بالتعاون والتنسيق مع االد
 .المشاركة في المفاوضات والمحادثات الرسمية المتعلقة بالجوانب المالية .١٦
 -:االدارة العامة للسكرتارية والخدمات االدارية وتختص باالتي)  ٢٢(مادة
المشاركة في تطوير وتنظيم االعمال االدارية والخدمات وتحسين ظروف          .١

موارد الكمية والنوعية والمجاالت وطرق االداء االداري       العمل وتحديد ال  
 .وقياس نتائجها

تنظيم وتنفيذ وتحسين اعمال صيانة وسائل النقل واالتصاالت واسـتغالل           .٢
امكانية الورش التابعة للوزارة في صيانتها بالتنسيق مـع الجهـات ذات            

 .العالقة
عدات واالدوات  تنظيم وتنفيذ وتطوير اعمال صيانة المباني واالالت والم        .٣

 .المكتبية  الخاصة بالوزارة وفقا لالنظمة واالرشادات المركزية
 .توفير خدمات الحراسة واالمن والتامين على مباني الوزارة وممتلكاتها .٤
العمل على توفير وسائل المواصالت الالزمة لتحركات اللجان والوفـود           .٥

 .ونقل الموظفين من والى مقر اعمالهم
م الالزمة للعنايـة بـالوزارة وممتلكاتهـا وتجهيزهـا          القيام بكافة المها   .٦

 .والمحافظة على امنها ونظافتها وتنظيم الخدمات العامة فيها
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اقتراح وتطبيق النظم والقواعد والخطة العاملة لتنظيم السجالت وفهرستها          .٧
وقيدها وتداولها وحفظها وترحيلها على ان تكفل السرعة والكفايـة فـي            

 .انجاز االعمال
قواعد واسس تصنيف وفهرسة السجالت وترميزهـا واالحتفـاظ         تطبيق   .٨

بفهارس الموضوعات واالسماء التي من واقعها تفتح سـجالت الـوزارة       
 .وتاخذ رموزها

الرقابة على تطبيق الخطة العامة للسجالت وطريقة استخدام الفهارس في           .٩
الوزارة وفروعها للتاكد من استمرار سالمتها وتطويرها طبقا الحتياجات         

 .العمل
استالم البريد الوارد والصادر وقيده وترقيمه وتحويله الى المختصين في           .١٠

 .الوزارة وخارجها
تصميم االستمارات والبطاقات والقيود المختلفة بالبريد الوارد والصـادر          .١١

 .وحركة تداول الملفات بالطرق العلمية الحديثة
بصـورة  االشراف على مخزن الحفظ والقيام بعمليات الفرز والترحيـل           .١٢

دورية طبقا لقواعد المدد العمرية للسجالت والملفات وتطبيق قواعد امن          
 .وسالمة وسرية السجالت والوثائق

االحتفاظ باعداد كافية من التصاميم والمنشورات والمـذكرات وغيرهـا           .١٣
 .وفهرستها لتسهيل الحصول عليها عند الطلب

وثـائق المتعلقـة    القيام باعمال الطباعة والسحب والتصوير للمكاتبات وال       .١٤
 .بالوزارة والحفظ المنظم الصول المسحوبات

استقبال المراجعين وارشادهم ومساعدتهم في انجاز معامالتهم ومتابعـة          .١٥
 .المختصين بشانها

 :االدارة العامة للتخطيط والمتابعة وتختص بما يلي)  ٢٣(مادة
االشراف على اعداد مشروعات الخطط والسياسات الزراعية بالتنسـيق          .١

 . الجهات ذات العالقة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارهامع
االشتراك في اعداد المشروعات الزراعية الهادفة الـى زيـادة االنتـاج             .٢

الزراعي وتنمية الريف وحسن استغالل الموارد الطبيعية المراد تنفيـذها          
 .من قبل الوزارة او الهيئات والمؤسسات التابعة لها

ة واالجتماعيـة للمشـاريع الزراعيـة       اعداد دراسات الجدوى االقتصادي    .٣
 .والمراجعة الفنية للوثائق والدراسات التي تقدم الى الوزارة بشانها

التعاون مع الجهات المختصة في الوزارة في تحديد احتياجـات القطـاع             .٤
 .الزراعي السنوية من مستلزمات ومدخالت االنتاج الزراعي
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تنمية ومؤشرات االنتاج   تلقي وتنسيق الخطط السنوية للوزارة في مجال ال        .٥
والخدمات االنتاجية واالستيراد والتصدير المتعلقـة بالقطـاع الزراعـي          

 .ومتابعة ادراجها في الخطط السنوية للحكومة بعد اقرارها في الوزارة
االشتراك في اعداد الميزانية االستثمارية وبرامج العمل السنوية للمشاريع          .٦

القة ومتابعـة تنفيـذها ومراقبـة       الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات الع     
استخدام المخصصات المالية لالغراض المحددة لها،ومراجعة التقـارير        
الدورية عن االنجاز المالي والمادي ورفع الـراي بشـانها الـى قيـادة              

 .الوزارة
تشجيع وتنظيم اتجاهات االستثمار الغير حكومي في القطـاع الزراعـي            .٧

ين بموجب القوانين واالنظمة المعمول     وتقديم التسهيالت الالزمة للمستثمر   
 .بها بالتنسيق  مع الجهات ذات العالقة  في الوزارة وخارجها

تحليل االحصائيات والمعلومات عن القطاع الزراعي وانشطة الـوزارة          .٨
والهيئات والمؤسسات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة لالستفادة         

 .ة  وتصميم المشروعاتمنها في وضع الخطط والسياسات الزراعي
اجراء الدراسات والتقييمات عن اقتصاديات االنتاج الزراعـي وكفـاءة           .٩

ومستوى تحقيق اهداف الخطط المنفذة والقيام باجراء الدراسات القوميـة          
 .الخاصة بالقطاع الزراعي بالتعاون مع الجهات ذات العالقة

 والمـوارد   اعداد المقترحات لتطوير عالقات التعاون في مجال الزراعة        .١٠
المائية مع الدول والمنظمات والصناديق العربيـة واالقليميـة والدوليـة           

 .بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة وخارجها
التحضير واعداد الوثائق للمفاوضات والمحادثـات والمـؤتمرات التـي           .١١

تشارك فيها الوزارة مع الجهات الخارجية ومتابعـة تنفيـذ االتفاقيـات            
 .ت ومحاضر التفاهم الموقعة معهاوالبروتوكوال

اعداد التقارير بشان عالقات بالدنا في المجال الزراعـي مـع البلـدان              .١٢
والمنظمات العربية واالقليمية والدولية ،وعن اهم التطورات  فيها التـي           

 .تهم الوزارة
ضبط ومراقبة السحب من القروض والمساعدات الخارجية ومتابعة سداد          .١٣

الجهات ذات العالقة ، ورفع التقارير الدورية عنها        اقساطها وفوائدها مع    
 .الى قيادة الوزارة

مراجعة وقيد االعفاءات الجمركية للمشـاريع الزراعيـة الممولـة مـن             .١٤
 .القروض والمساعدات وفقا للقوانين واالنظمة النافذة بهذا الشان
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اقتراح شروط االستقدام والتعاقد مع الخبرات فـي القطـاع الزراعـي             .١٥
ة في اختيارهم ومراقبة سريان عقودهم ودراسة التقارير عـن          والمشارك

 .كفاءة عملهم بموجب القوانين واالنظمة المعمول بها
ابدا المشورة لقيادة الوزارة بشان االشـتراك فـي المنظمـات العربيـة              .١٦

واالقليمية والدولية ذات الصلة بالزراعة ، بالتنسيق مـع الجهـات ذات            
 .العالقة

استخدام االساليب الحديثة في البرمجـة والتخطـيط        المساعدة في تعميم     .١٧
والمتابعة وفي عمليات نشاط الوزارة والهيئات والمؤسسات والمشـاريع         

 .التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة
 :االدارة العامة للشئون القانونية)  ٢٤(مادة

 تختص االدارة العامة للشئون القانونية باالضطالع  بالمهـام والواجبـات          
المنصوص عليها في قانون قضايا الدولية وتتولى على وجه الخصـوص           

 -:المهام التالية
اعداد مشروعات القـوانين والقـرارات واللـوائح المتعلقـة بـالوزارة             .١

 .والمؤسسات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة
المشاركة في اعداد العقود واالتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع المؤسسات           .٢

 .التابعة لها مع الجهات الداخلية والخارجية
 .ومتابعة كافة المسائل القانونية مع وزارة الشئون القانونية وغيرها .٣
تمثيل الوزارة ومؤسساتها امام القضاء وغيرها من الجهات وفقا لقـانون            .٤

 .قضايا الدولة
 .تقديم المشورة القانونية للوزارة والمؤسسات والفروع التابعة لها .٥
وانين واالنظمة المختلفة للعاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة        شرح الق  .٦

 .لها والعمل على نشر الوعي القانوني بين اوساط العاملين
اعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة واصدارها وترقيمها وحفظ         .٧

 .اصولها وتوزيع صورها على المعنيين بالتنفيذ
واالتفاقيات والمراجـع والسـجالت     توثيق القوانين والقرارات واللوائح      .٨

القانونية المتعلقة بعمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها وحفظها وتنظيمها         
 .بالشكل الذي يسهل الرجوع اليها عند الحاجة

اعداد الدراسات واالبحاث القانونية وتقديم المقترحـات بهـدف تطـوير            .٩
 .انظمه الوزارة والمؤسسات التابعة لها

ال القانونيين العـاملين فـي الـوزارة والمؤسسـات          االشراف على اعم   .١٠
 .والفروع التابعة للوزارة
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مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات في الوزارة والمؤسسات التابعة          .١١
 .لها ورفع تقارير عن اية خروقات قانونية

 :االدارة العامة لالحصاء والتوثيق الزراعي وتختص بما يلي)  ٢٥(مادة
 للمعلومات واالحصاءات الزراعيـة بالتنسـيق مـع         وضع نظام متكامل   .١

 .الجهات ذات العالقة في الوزارة وخارجها
القيام باجراء الدراسات والبحوث االحصائية المتعلقة بالقطاع الزراعـي          .٢

 واالحتياجات من البيانات واتباع افضل السبل الممكنة        توتحديد واالولويا 
 الميدان واتخاذ االجـراءات     لتطويرها وتبع تنفيذ البرنامج االحصائي في     

 .الضرورية لحسن سير العمل
جمع وتبويب وجدولة المعلومات والبيانـات عـن انشـطة المؤسسـات             .٣

والهيئات والمشاريع الزراعية لالستفادة منها لوضـع الخطـط العامـة           
 .والبرامج السنوية بهدف التنسيق بين مختلف الجهات في مجال االحصاء

عالقة في اجراء التعدادات الزراعية الدوريـة       التعاون مع الجهات ذات ال     .٤
 .وتعميم نتائجها بعد اقرارها

العمل على تعزيز دور المركز الوطني للتوثيـق الزراعـي بـالمراكز             .٥
 .المناظرة لها اقليميا ودوليا بهدف تبادل المعلومات

جمع وحفظ وفهرسة وتوثيق كافة الموضوعات العلمية الزراعية وتشجيع          .٦
لنشر الزراعي والعمل على انتاج وتوزيع المواد العلمية        حركة التاليف وا  

الزراعية المختلفة وتهيئة الظروف المالئمة امام الباحثين ومتخذي القرار         
 .للحصول عليها واستخدامها

تعتبر االدارة العامة لالحصاء الزراعي والتوثيق هي الجهة المسئولة عن           .٧
 .القطاع الزراعيمصدر البيانات والمعلومات االحصائية الخاصة ب

 
 :االدارة العامة للعالقات واالعالم الزراعي وتختص بما يلي)  ٢٦(مادة
المساهمة في اعداد المقترحات لتطوير عالقة الوزارة مـع المنظمـات            .١

 .والصناديق العربية واالقليمية والدولية
المشاركة في التحضير للمفاوضات والمحادثات الرسـمية والمـؤتمرات          .٢

لتي تشارك فيها الوزارة في الـداخل والخـارج وتقـديم           واالجتماعات ا 
 .المشورة حول حجم ومستوى الوفود المشاركة

متابعة وفود الوزارة لتقديم تقاريرها عن مشـاركتها فـي المـؤتمرات             .٣
والندوات واالجتماعات والدورات التدريبية القصيرة التي تعقد في الداخل         
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ظ نسخ منها وتعميم نتائجها     والخارج واحالتها الى الجهات المختصة وحف     
 .على الجهات المعنية لمتابعتها او االستفادة منها

القيام بكافة انشطة العالقات العامة والمراسيم للوزارة وترتيـب بـرامج            .٤
ولقاءات الوفود الخارجية وممثلي السلك الدبلوماسي مع المسـئولين فـي       

الجهـات ذات   الوزارة ومرافقتهم في زياراتهم الميدانية بالتنسـيق مـع          
 .العالقة في الوزارة وخارجها

متابعة الجهات المعنية في الوزارة بشان كافة القضايا المتعلقـة بممثلـي             .٥
الوزارة في المنظمات والصناديق الزراعية العربية واالقليمية والدوليـة         
واالحتفاظ بالبيانات الضرورية الخاصة بالبعثات الدبلوماسية للجمهوريـة        

 .في الخارج
يق مع سفارات الجمهورية للحصول على التقارير عن سير دراسـة           التنس .٦

المبعوثين الى الخارج للتاهيل والتدريب في مجـال الزراعـة وموافـاة            
االدارة العامة لشئون الموظفين والتدريب في الوزارة والجهـات التـي           

 .بعثتهم بتلك التقارير
لهيئـات  االحتفاظ بالمعلومات والبيانـات عـن البلـدان والمنظمـات وا           .٧

والصناديق العربية واالقليمية والدولية وممثليها والهيئات والشخصـيات        
 .ذات العالقة في الجمهورية

المشاركة في اعداد التقارير بشان عالقات بالدنا في المجال الزراعي مع            .٨
البلدان والمنظمات العربية واالقليمية والدولية وعن اهم التطورات فيهـا          

 . العالقةبالتنسيق مع الجهات ذات
تسهيل مهمة وصول وسفر واقامة وتنقل الخبراء االجانب العاملين فـي            .٩

الوزارة والهيئات والمؤسسـات والمشـاريع التابعـة لهـا واالحتفـاظ             
 .بالمعلومات الضرورية عنهم بالتنسيق مع الجهات المعنية

التعريف بالمنجزات الزراعية والتغطيـة االعالميـة الخبـار وانشـطة            .١٠
وعها ومكاتبها والهيئات والمؤسسات والمشاريع التابعة لهـا        الوزارة وفر 

 .من خالل النشرات ووسائل االعالم المطبوعة والمسموعة والمرئية
تشجيع ودعم حركة التاليف والنشر التي تعالج قضايا االنتاج الزراعـي            .١١

ومصادر المياه واالراضي من خالل تسهيل طباعة ونشر النتائج العلمي          
 .شاركة والتنسيق مع الجهات المختصةللمتخصصين بالم

دعم الترويج للمنتجات الزراعية الموجهة للتصدير والمساهمة في تشجيع          .١٢
اقامة المعارض والمتاحف الزراعية في داخل البالد وخارجهـا وتقـديم           
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التسهيالت المتاحة لمختلف الجهات للمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهـات          
 .المختصة

ع الزراعي فـي الـداخل والخـارج واعـداد          رصد ما ينشر حول القطا     .١٣
الترجمات والملخصات الالزمة ومتابعة ما يتطلب الـرد مـع الجهـات            

 .المعنية وتنظيم نشر الردود
العمل على تسهيل المعامالت واالجراءات الخاصة بسفر الوفود المكلفـة           .١٤

 .بتمثيل الوزارة في مهام خارجية
:       المؤسسـات وتخـتص بمـا يلـي       االدارة العامة لشئون الهيئـات و     )  ٢٧(مادة

وتتولى المهام التالية وبما ال يتعارض مع قـانون الهيئـات والمؤسسـات             
 -:والشركات العامة

تقديم المشورة للوزير في رسم السياسات العامة للهيئـات والمؤسسـات            .١
 .الزراعية المستقلة ماليا واداريا

عية والريفيـة وفقـا     اقتراح مشروعات النشاء هيئات جديدة للتنمية الزرا       .٢
 .الحتياجات تلك المناطق

المشاركة في مراجعة الميزانية السنوية للهيئات والمؤسسات ومتابعتهـا          .٣
 .لدى الجهات ذات العالقة

التعاون مع الهيئات والمؤسسات في متابعة اعمالها المرتبطة بديوان عام           .٤
 .الوزارة واالجهزة الحكومية ذات العالقة

تقييم تنفيذ مشـروعات الهيئـات والمؤسسـات        المشاركة في مراجعة و    .٥
 .بالتعاون مع الجهات ذات العالقة داخل الوزارة وخارجها

القيام بعملية التنسيق بين الهيئات والمؤسسات بما يحقق الترابط والتكامل           .٦
 .في االعمال المناطة بها وفق خططها وبرامجها التنفيذية

لى الـوزير التخـاذ    دراسة وتلخيص محاضر مجالس االدارات ورفعها ا       .٧
 .قرارات بشانها ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها

المساهمة في اعداد مشروعات االنظمـة واللـوائح الخاصـة بالهيئـات          .٨
 .والمؤسسات  بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها

متابعة تقديم التقارير المالية عن اوضاع الهيئات والمؤسسات باالشـتراك           .٩
ت ذات العالقة ومتابعة ردود واستفسارات اجهزة الرقابة المالية         مع الجها 

 .واالبالغ الفوري عن اية مخالفات
المشاركة مع الجهات ذات العالقة في تقييم االصول للهيئات والمؤسسات           .١٠

 .الزراعية وتحديد راسمالها
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جمع واعداد المعلومات والبيانات المتعلقة بالهيئات والمؤسسات للجهـات          .١١
 .ةالمختلف

المشاركة في اعداد الدراسات االقتصادية والفنية للمشاريع الحديـدة فـي         .١٢
 .الهيئات والمؤسسات

 الفصل الثالث
 المهام المشترآة لالدارة العامة

 -:تلتزم القطاعات واالدارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي)  ٢٨(مادة
ـ          .١ ذ مهامهـا   اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة كل عام لتنفي

 .واختصاصاتها
اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمـة عـن نشـاطها وانجازاتهـا             .٢

 .ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها
تطبيق المبادئ االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الرابع           .٣

 .من هذا الباب
 .االسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .٤
اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها واالسهام في العمل البحثـي            .٥

 .على صعيد الوزارة
 .القيام باية مهام اخرى توكل اليها من قبل قيادة الوزارة .٦

 الفصل الرابع
 مبادئ التنظيم واالداء لمهام الوزارة

مبادئ الغراض التنفيذ االمثل للمهام تعتمد الوزارة على ما يلي من ال          )  ٢٩(مادة
 -:واالسس التنظيمية التالية

تطبيق الوزارة في تنظيم عملياتها وادارة نشاطها المبـادئ واالسـاليب            .١
العلمية في االدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم االخـرى           
فيما تضعه من خطط او برامج او نظم وفي معالجة وتحليل المشـكالت             

 .ارةوالظواهر التي تنشا  في محيط االد
تقوم القطاعات واالدارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبرامج فصلية           .٢

 .وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها
تقوم العالقة بين قيادة الوزارة على اسس من التعاون والتشاور والتنسيق            .٣

 .المستمر
تبني العالقات التنظيمية من حيث سلطة االشراف والمسئولية على اساس           .٤

ط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات        انسياب خطو 
االدارية للتنظيم وذلك دونما اخـالل باالسـاليب واالشـكال التنظيميـة            

 .المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في تسيير االعمال
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تعمل الوزارة على صعيد عالقات التنظيم الداخلي فيها وفـي عالقتهـا             .٥
ى تطبيق مبدا تفويض السلطة والتوسع فيه طبقا        بوحدات االدارة العامة عل   

لتطور االدارة العامة في الدولة وبما يؤدي الى خدمة اهداف االصـالح            
 .االداري

تكفل قيادة الوزارة والرئاسات االدارية فيها بتنظيم الموضوعات لتنفيـذ           .٦
مهامها وتحقيق التنسيق المستمر والفعال تنظيميا وتنفيـذا فـي عالقتهـا            

 ومع وحدات االدارة العامة االخرى ذات العالقة كما تكفل تطوير           الداخلية
نظام االتصاالت فيها لخدمة اغراض التنسيق وتـوفير وسـائل العمـل            

 .االساسية
اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل واجراءات تنفيذ          .٧

شاديه المهام وخاصة ما كان منها متصال بالجمهور واستخدامها كادلة ار         
للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل علـى مراجعتهـا دوريـا           

 .بهدف تطويرها
يعتبر الرؤساء االداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تـدريب االفـراد            .٨

العاملين بمعيتهم باالضافة الى دورهم االساسـي فـي تنظـيم وتبسـيط             
 .االعمال والتوجيه والرقابة 

 كادر مؤهل ومتخصص فـي كافـة مجـاالت          تعمل الوزارة على اعداد    .٩
نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العالقات االنسانية وعالقات         

 .العمل بهدف االرتفاع  المستمر بمستوى اعمالها وادارتها
تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب فـي الوظيفـة العامـة              .١٠

 .قا للقوانين والنظامواعتمادا على مدى االلتزام بالواجبات وف
تعمل الوزارة على تطوير مكاتبها وفروعها فـي المحافظـات ال سـيما              .١١

النائية منها في النواحي المادية والبشرية ما يمكنها مـن تنفيـذ مهامهـا              
 .والمشاركة في التنمية االدارية والريفية بصورة فاعلة

ـ             .١٢ ل تلتزم كافة التقسيمات التنظيميـة للـوزارة بجمـع وتصـنيف وتحلي
المعلومات واالحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفـة كاسـلوب علمـي          
التخاذ القرار وتخطيط  وتقييم االعمال واقتراح الحلول لمشكالت التنمية          

 .االدارية
تولي قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجالت والوثائق والرقابة على           .١٣

 .الوزارةتطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة 
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يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديـدة ال             .١٤
تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفع االمر الى رئيسه           

 .المباشر  ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة
تحدد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقـة تكفـل تحقيـق              .١٥

 .زن بين السلطة والمسئوليةالتوا
تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية للجان او المجـالس             .١٦

المشكلة في مجال اختصاصاتها اال في حالة النص على خالف ذلك فـي             
 .التنظيم المتعلقة بهذه التشكيالت

 الفصل الخامس
 المرافق والوحدات والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة

          -:تتبع الوزارة المرافق والوحدات والهيئات والمؤسسات التالية)  ٣٠(مادة
 .مزارع الدولة النباتية .١
 .مزارع الدولة الحيوانية .٢
 .محطات التاجير وورش الصيانة .٣
 .الهيئة العامة للبحوث واالرشاد الزراعي .٤
 .هيئة تطوير تهامة .٥
 .هيئة تطوير دلتا تبن .٦
 .هيئة تطوير دلتا ابين .٧
 . المناطق الشرقيةهيئة تطوير .٨
 ).حجة-صعدة-صنعاء(الهيئة العامة للتنمية الزراعية والريفية لمحافظات .٩
 .المؤسسة العامة للدواجن .١٠
 .المؤسسة العامة للحفر .١١
 .المؤسسة العامة للخدمات الزراعية .١٢
 .المؤسسة العامة لتسويق الخضار والفواكه .١٣
 .المؤسسة العامة الستثمار واستصالح االراضي .١٤
 .دواجنشركة مارب لل .١٥
 .الشركة الزراعية اليمنية االثيوبيه .١٦
 .بنك التسليف الزراعي والتعاوني .١٧
 .ممثليه الجمهورية لدى منظمة االغذية والزراعة الدولية .١٨
 .المعهد التعاوني .١٩
 .معهد هندسة الري .٢٠
 .مركز التدريب الزراعي بجعار .٢١
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 .مركز الشبيبة للتدريب المهني الكود .٢٢
 . على تبعيتها للوزارةاية مرافق اخرى تنص قرارات انشائها .٢٣
تقوم الوزارة باالشراف  على المرافق  المذكورة وفقا لقوانين وتنظم           )  ٣١( مادة

 .         وقرارات انشائها
 الباب الرابع
 احكام عامـة

يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسـين          )  ٣٢(مادة
بخاصة فيما يتعلق بتفويض بعـض  تنفيذ االعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم و  

سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة له في المحافظات وتشجيع          
 .تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته

يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ هذه الالئحـة          )  ٣٣(مادة
 .في تحقيق اغراضها

مكاتب في المحافظة بمستوى ادارة او      يكون للوزارة بحسب االحوال     )  ٣٤(مادة
ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم           
بها المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشانها من وزارة الخدمة المدنيـة             

 .واالصالح االداري
تبـع  يصدر الوزير قرار دمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان ي            )  ٣٥(مادة

 .في انشاء اي منها قواعد التنظيم االداري
 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية)  ٣٦(مادة
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