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وللجمعية لجان تحضيرية للفروع في معظم المحافظات .
رسالة الجمعية
الجمعية اليمنية لتنمية الزراعة المستدامة تأسست عام 2007م بقرار رقم ()29
ومقرها الرئيسي صنعاء وتضم في عضويتها باحثين وأكاديميين و فنين ومزارعين وهي
جمعية تعاونية تهتم بإعداد البحوث والدراسات التطبيقية والخدمات التنموية واإلنتاجية
وتهدف إلى تنمية اإلنتاج الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية و األصول الوراثية
وتطويرها وتسعى إلى توثيق وتبادل ونشر المعارف والخبرات المحلية وتعزيز التعاون
والعمل ألتشاركي مع المنظمات والجهات المحلية والخارجية ذات االهتمام المشترك وصوال
إلى تنمية زراعية مستدامة .
غايات الجمعية
 .1الحفاظ على الموروث الزراعي و األصول الوراثية وتطويرها.
 .2المساهمة في إدارة الموارد الطبيعية والمحافظة عليها سليمة ومتجددة لمواكبة
المتغيرات المناخية.
 .3اإلسهام في تحسين األوضاع المعيشية لألسر الريفية والحضرية.
 .4تشجيع اإلنتاج الزراعي اآلمن وتمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم المعتمدة على
البذور واألصناف المحلية والزراعة العضوية.
 .5تفعيل وتنمية التعاون والعمل ألتشاركي والتشيك بين المزارعين والجهات ذات
االهتمام محليا وخارجيا لتنمية الزراعة المستدامه.
مقدمة عن الجمعية
تمثل الجمعية اليمنية لتنمية الزراعة المستدامة احد اهم المخرجات للجهود التي
بذلت على مدى عامين من العمل المتواصل مع المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي
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والباحثين والمهتمين في تنفيذ مشروع تنمية القدرات في الزراعة المستدامة والذي نفذ من
قبل مركز األصول الو راثية في جامعة صنعاء ومنظمة ايديال الفرنسية وبتمويل وأشراف
من الصندوق االجتماعي للتنمية.
وهي جمعية تعاونية تأسست بتاريخ 2007/4/5م وتم إشهارها بتاريخ 2007/4/11م
مكونة من أكاديميين وباحثين ومزارعين ومتخصصين يشكلون الهيئة اإلدارية والرقابة
للجمعية بعدد  19عضو حيث يمتازوا بتقديرهم ألهمية الزراعة والبيئة المستدامة في اليمن
و يشكلون بيت خبره متخصصة في تنمية الزراعة المستدامة المبنية على مفهوم تطوير
اإلنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية سليمة ومتجددة ،وذلك من خالل االستفادة من
الخبرات المكتسبة والمعارف واألصناف الزراعية المحلية وتنفيذ مشاريع لتنمية قدرات
ونشاطات األعضاء في نطاق عمل الجمعية والفروع التابعة لها في المحافظات و المناطق
الريفية وأيضا لتعزيز الجهود الحكومية و الشعبية و اإلقليمية و الدولية من اجل المحافظة
على زراعتنا اليمنية.
بداء التحضير إلنشاء الجمعية في عام  2004بتشكيل اللجنة التحضيرية األولي
من خالل تنفيذ المرحلة األولي لمشروع بناء القدرات في الزراعة المستدامة الممول من
الصندوق االجتماعي للتنمية وهو المشروع التحضيري لمشروع تنمية المحاصيل المطرية
واألعالف بمديرية صبر الموادام والذي نفذ من قبل مركز األصول الوراثية بجامعة صنعاء
) والممول من قبل المعونة الغذائية الفرنسية IDDEALES) .ومنظمة ايديال الفرنسية
وخالل الفترة من  2006- 2004تم فيها التعريف بالجمعية وجذب كثير من المزارعين
لالشتراك فيها من مختلف المناطق والذين يعتبرون ممثلي الجمعية في مناطقهم وهي (
صنعاء – تعز –اب – المحويت – حجة – الحديدة – الضالع – لحج – ذمار – صعدة –
عمران) .ومن خالله تم تشكيل اللجان التحضيرية من جميع المزارعين والفنيين والباحثين
و األكاديميين المشاركين في الورش المنفذة وانضمامهم كأعضاء مؤسسين في الجمعية
اليمنية لتنمية الزراعة المستدامة.
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وفي5ابريل عام  2007أشهرت الجمعية بشكل رسمي من وزارة الشئون االجتماعيةوالعمل بدعوة مجموعات ممثلة للمزارعين من المناطق المختلفة ومن الباحثين و
األكاديميين والمهندسين الزراعيين باألمانة صنعاء والمناطق المختلفة للمشاركة في ورشة
العمل الخاصة بمشروع األنظمة الغذائية التقليدية ودورها في الصحة والبينية الممول من
والذي نفذ من قبل مركز األصول الوراثية بجامعة ) (IDRCمركز بحوث التنمية الدولي
.حيث كان عدد األعضاء المؤسسين  IDDEALES 79صنعاء ومنظمة ايديال الفرنسية
عضو واآلن األعضاء ما يقارب  200عضو من جميع محافظات الجمهورية.
األنشطة التي نفذتها الجمعية :
 .1وفي  2008/2007بدأت الجمعية بتنفيذ مشروع الزراعة الحضرية واألمن الغذائي
بأمانة العاصمة صنعاء ضمن مشروع عالمي "المدن تزرع للمستقبل " والذي ينفذ
في العديد من دول العالم من خالل الشبكة العالمية للزراعة الحضرية
).(RUAFوبالتعاون والتنسيق مع وحدة البيئة والتنمية المستدامة في الجامعة
األمريكية ببيروت .وهو مشروع تم فيه أعداد سياسات وإستراتيجية للزراعة
الحضرية والخروج بتصورات للمشاريع قابلة للتنفيذ في األعوام الالحقة ويأتي هذا
المشروع بعد أن قدمت الجمعية رؤي لتطوير الزراعة الحضرية والتي علي
أساسها تم اختيار مدينة صنعاء عاصمة ريادية في الزراعة الحضرية علي مستوي
الوطن العربي.
 2009 .2تنفذ الجمعية مشروع من البذرة الي المائدة والذي يسعي الي عمل تنمية
يقودها المزارع وذالك من خالل مشاركة عدد من المزارعين والمزارعات من
أمانة العاصمة صنعاء في تحليل السوق وتخطيط التغيرات الفنية التنظيمية
الالزمة وتصميم المشروع وتنفيذه بهدف أعطائهم فرصة لتنمية القدرات التحليلية
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واالبتكارية ولتسهيل تطوير األنظمة الزراعية الحضرية والمساهمة في الحد من
الفقر وتحسين األمن الغذائي ،الدخل ،التغذية .وهذا المشروع ممول من الشبكة
العالمية للزراعة الحضرية ) )RUAFبإشراف من وحدة التنمية البيئة المستدامة
بالجامعة األمريكية ببيروت والذي يهدف الي تعزيز قدرات المنتجين الحضريين
علي ابتكار تحسينات ملموسة في سلسلة اإلنتاج ألهم منتج واعد بما يعود بالنفع
علي تحسين المنافع التي تعود علي المنتجين من منظور سلسلة السوق ومن خالل
استغالل امثل الموارد البشرية والموارد الطبيعية المتاحة مما يحافظ علي نظام
زراعي مستدام.
 2009 .3تشارك الجمعية اليمنية لتنمية الزراعة المستدامة منظمة اديال الفرنسية في
تنفيذ مشروع "تنمية مستدامة وإدارة رشيدة ألنظمة البيئية الزراعية الجبلية :دعم
متكامل لتنمية اقتصادية واجتماعية للمجتمعات الريفية في صبر الموادم ،محافظة
تعز ،اليمن" بمنطقة صبر الموادم محافظة تعز والذي يهدف الي المساهمة في
التنمية المستدامة لظروف المعيشة للمجاميع الريفية المرتبطة باالحتياجات الزراعية
من األراضي المطرية في مديرية صبر الموادم من خالل عمل متكامل ومتعدد
االتجاهات وموجه لمستويات متعددة من السكان ومتخذي القرار .المشروع سيحسن
من التكامل بين أدوار النساء والرجال ومعارفهم من جهة وبين األجيال من جهة
أخرى من أجل تحسين مستدام لبيئتهم  ،واألمن الغذائي والصحة ويقود إلى إيجاد
آلية دينامكية للقدرات الكامنة كنموذج لتنمية اقتصادية ذاتية في مفهوم التغيرات
المناخية الحالية .
 2009 .4أعداد إستراتيجية الجمعية وبناء القدرات  :نظمت الجمعية اليمنية لتنمية
الزراعة المستدامة ورشة العمل التدريبية حول التخطيط االستراتيجي بالتعاون مع
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مركز الخدمات والتنمية بجمهورية مصر التدريبية  30عضو من أكاديميين
ومهندسين ومزارعين  .وهدفت الدورة التدريبية الي تنمية قدرات المشاركين
والمشاركات على تصميم ووضع خطة إستراتيجية وتنفيذية.وتم خاللها وضع
إستراتيجية وروية وأهداف للمرحلة القادمة وذالك من خالل االستعانة بمركز
خدمات التنمية جمهورية مصر العربية ) (CDSودعم من المركز الدولي لبحوث
التنمية (.(IDRC
 2009 .5بالتعاون مع وحدة التدريب وبناء القدرات في الصندوق االجتماعي للتنمية
ينفذ حاليا برنامج تدريبي للبناء قدرات األعضاء والمتمثل في الدورات التدريبية
التالية :
 oدورة تدريبية في اإلدارة نظمت في الفترة من  12-7ابريل  2009م وقد
شارك فيها  22متدرب من أعضاء الجمعية.
 oدورة تدريبية في التعاون الزراعي :نظمت في الفترة  19- 17ابريل 2009
م وقد شارك فيها  22متدرب من أعضاء الجمعية والذي هدف إلي تنمية
قدرات المشاركين في مفهوم التعاون الزراعي .
 oدورة تدريبية في مجال المحاسبة واإلدارة المالية يجري اإلعداد لها .
 oدورة تدريبية في مجال تدريب مدربين ومخطط لها ان تنفذ خالل شهر يوليو
القادم  2009م.
 oيأتي تنفيذ هذا النشاط من خالل المشروع الموقع مع الصندوق االجتماعي
لبناء القدرات والتأثيث للجمعية والتي بموجبة قام الصندوق االجتماعي
بتزويد الجمعية بالتالي:
 تصميم وإنشاء موقع الكتروني للجمعية .
 تجهيز صالة تدريب بسعة 30مقعد .
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 توفير  2أجهزة كمبيوتر مع طابعة وفاكس
 مكاتب ودواليب .
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قائمة الممولين ألنشطة الجمعية اليمنية لتنمية الزراعة المستدامة حتى 2012م
م
1

اسم المشروع
المشروع البحثي حول األنظمة الغذائية

2

مشروع الزراعة المطرية واألعالف في

جامعة صنعاء  ،منظمة ايديال

صبر الموادم

الفرنسية

3

مشروع الزراعة الحضرية واألمن
الغذائي بأمانة العاصمة صنعاء ضمن
مشروع عالمي "المدن تزرع للمستقبل
"
مشروع من البذرة إلى المائدة

وحدة البيئة والتنمية المستدامة
في الجامعة األمريكية
وأمانة ESDUببيروت
العاصمة
وحدة التنمية البيئة
المستدامة بالجامعة األمريكية
وأمانة ESDUببيروت
العاصمة

م

اسم المشروع

الشركاء

التقليدية ودورها في الصحة والبيئة

4

الشركاء
جامعة صنعاء  ،منظمة ايديال

الجهة الممولة
IDRC

المبلغ
عبر جامعة
صنعاء

التاريخ
-2006
2008

المعونة الغذائية
الفرنسية

عبر جامعة
صنعاء

-2005
2007

الشبكة العالمية
للزراعة الحضرية
).(RUAF

$30000

2008

للجنة التحضيرية لفرع الجمعية في تعز
إستراتيجية للزراعة الحضرية في أمانة العاصمة
وتأسيس منتدى الزراعة الحضرية

الشبكة العالمية
للزراعة الحضرية
))RUAF

 15000يورو

2009

التخطيط التشاركي لتنمية المنتجات الواعدة

الجهة الممولة

المبلغ

التاريخ

أهم المخرجات

الفرنسية

1

أهم المخرجات
تأسيس الجمعية وفروعها ،وبناء قدرات بحثية
ألعضاء الجمعية ،المشاركة في انجاز التقرير
الفني و توثيق و إخراج كتاب المأكوالت الشعبية
تأسيس الجمعية و وبناء قدرات بحثية ألعضاء
الجمعية ،ونشر تقويم زراعي ،وانتخاب وتحسين
العديد من األصناف الزراعية لمرتفعات تعز،
وتوثيق الخبرات والمعارف و تقديم آلة الدراس

واختيار أهم منتج واعد في امانة العاصمة وتأهيل
فريق البحث في الجمعية على هذه المنهجية

5

أنتاج البيض البلدي التقليدي

6

مشروع "تنمية مستدامة وإدارة
رشيدة ألنظمة البيئية الزراعية الجبلية

وحدة التنمية البيئة المستدامة الشبكة العالمية
للزراعة الحضرية
بالجامعة األمريكية
))RUAF
وأمانة ESDUببيروت
العاصمة
السفارة الفرنسية
منظمة اديال الفرنسية

7

تدفق المصادر وإعداد إستراتيجية
الجمعية وبناء القدرات

8

بناء موئسي و بناء قدرات لألعضاء
الجمعية في اإلدارة والمحاسبة
والتخطيط والتشبيك وتدريب المدربين

مركز خدمات والتنمية
بجمهورية مصر العربية،
ومؤسسة الشرق االدنى و
المركز الكندي لبحوث التنمية
((IDRC
بالتعاون مع وحدة التدريب
وبناء القدرات في الصندوق
االجتماعي للتنمية

م

اسم المشروع

الشركاء

موسسة الشرق
االدنى و المركز
الدولي لبحوث
(IDRCالتنمية (

$ 20000

2010

تحسين وتدعيم  100عائله في أنتاج البيض
البلدي بالطرق التقليدية وتسويق المنتج الطبيعي
والبلدي اآلمن

عبر منظمة
ايديال

2009

$ 7000

أبريل
2009

دعم متكامل لتنمية اقتصادية واجتماعية
للمجتمعات الريفية في صبر الموادم وتقوية فرع
الجمعية في تعز وإكثار وانتخاب البذور من
األصناف المحلية
بناء قدرات فنية ألعضاء الجمعية والخروج
بإستراتيجية للجمعية

مارس -
ديسمبر
2009

بناء قدرات ألعضاء الجمعية في االدارة

12.000.000
الصندوق
لاير
االجتماعي للتنمية
عبر الصندوق
 اليمناالجتماعي

والمحاسبة والتخطيط والتشبيك وتدريب
المدربين ,تصميم وإنشاء موقع الكتروني للجمعية
,تجهيز صالة تدريب بسعة  30مقعد ,توفير 2
أجهزة كمبيوتر مع طابعة وفاكس  ,مكاتب
ودواليب  .وجهاز عرض بيانات

الجهة الممولة

2

المبلغ

التاريخ

أهم المخرجات

9

الزراعة المستدامة في مرتفعات تعز
لتقليل العوز الغذائي

منظمة ايديال الفرنسية
والمزارعين

السفارة الفرنسية

10

الزراعة الحضرية وشبه الحضرية
واآلمن الغذائي في أمانة العاصمة

وامانة العاصمة GTZ
ومحافظة صنعاء

GTZ

11

الخدمات الزراعية واالمن الغذائي في
مرتفعات تعز

منظمة ايديال الفرنسية
والمزارعين

GTZ

12.126.000
لاير

مشروع الحدائق الغذائية
صنعاء  -تعز  -عدن
2012-2011

مشروع Usaid &clp
تحسين معيشة المجتمع
والجمعية

CLP

$99655.15
لكل محافظة

12

2010
عبر منظمة
ايديال

3

11,516,204

لاير

تطبيق مخرجات البحوث السابقة في صبر الموادم
في عدد من المديريات بتامين البذور المحلية
المحسنة وأداره مجتمعية لخزن وتداول البذور
وتقوية أنشطة الجمعية في انتهاج الطرق
المستدامة في تامين المصادر اإلنتاجية والمحافظة
عليها

تأسيس مشتل مركزي للجمعية وبناء ستة مشاتل
يوليو
مجتمعية وتأسيس  10حظائر دجاج بلدي ،تنفيذ
2010
نماذج لحصاد المياه وتقوية وتعزيز أنشطة منتدى
الزراعة الحضرية
توفير  6آالت دراس للمحاصيل وتشجيع
أغسطس
المزارعين على الحراثة التقليدية بتوفير 10
2010م
ثيران حراثه لتطبيق العمليات الزراعية التي كانت
تطبق سابقا
يستهدف  750اسرة حضرية في المدن الثالث
بعمل حدائق انتاج الخضار وحصاد مياه االمطار
والمياه الرمادية النتاج الغذاء
وتربية الدجاج البلدي النتاج البيض واللحم وتحسين
دخل االسره وغذائها

