
 

 
 
 

   يةدورة تدريبتختتم منظمة األغذية والزراعة  ، بدعم  من اإلتحاد األوروب   
 
  جنوب   حول ممارسات مجال الزراعة الذكية مناخيا
 
ف

 العراق 
 

 
ي التدريب  الم

  حولشاركون ف 
ً
ي البرصة. © الفاو / ممارسات مجال الزراعة الذكية مناخيا
   2022ف 

 
وع ممول  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(  اختتمت –  2022تموز/يوليو   07، العراق، برصةال ي العراق من خالل مشر

ف 
ي وبالتعاون مع وزارة الزراعة ، من . من محافظات البرصة وميسان وذي قار   ا مرشد 20لمدة يومي   لـ   ية تدريب  دورة  االتحاد األوروب   

 
وع "استعادة وتعزيز صمود النظم ا  ي إطار مشر

ي جنوب العراق" لتمكي   صغار المزارعي   واألرس  تم عقد هذا التدريب ف 
لغذائية الزراعية ف 

وة الحيوانية ي المحافظات الثالث المستهدفة من خالل تطوير سالسل قيمة المحاصيل والثر
. الريفية الضعيفة ف   

 
ي سيتم تطبيقها كجزء من  سيمكن التدريب من تطوير منهج تدريب وتعزيز القدرات من خالل تدريب المشاركي   عىل 

المنهجيات الت 
ي البرصة وذي قار وميسان  6000لدعم قدرة دارس المزارعي   الحقلية  المتدريب المدربي   و 

وة الحيوانية ف  ي الثر . من منتج   
 

وة الحيوانية الدولي الدكتور الشاذلي كايولي ، تقنيات جيدة لتحسي   تغذية  
غىط التدريب ، الذي أجراه فريق الفاو برئاسة خبث  الثر

الجاموس من خالل استخدام المواد المنتجة محلًيا مثل دبس السكر لزيادة القيمة الغذائية لموارد األعالف المحلية مثل القصب  
دي والقمح وقش سيم والذرة الرفيعة السودانية(   والث  ي محاصيل العلف )الث 

وباألخص  األرز والذرة. كما ركز عىل التقدم المحرز ف 
وع  اضافة ال ذلكاألعالف المقاومة للملوحة. و  . ، ناقش المشاركون خطة العمل الملموسة لتنفيذ أنشطة هذا المشر  

 
ي العراق:"يقول دكتور صالح الحاج حسن، ممثل منظمة األغذية والزرا 

ي العراق وخلق فرص   عة ف 
نعمل عىل تعزيز القطاع الزراعي ف 

." عمل لألرس الريفية  
 

ي   منظمة استجابت :"ويضيف دكتور صالح أن
الفاو لتأثث  موسم الجفاف الذي أدى إل نقص المياه وزيادة الملوحة وأسعار العلف ف 

اء  ي ذلك    5000األهوار العراقية من خالل رسر
  3000طن من علف الذرة و   1000طن من نخالة القمح و    1000طن من األعالف بما ف 

ي المنطقة. لم تكن هذه الجهو 
ي الجاموس ف  ي  طن من دبس السكر لدعم مرب  د ممكنة لوال المساهمة السخية من االتحاد األوروب 

اكة الوثيقة مع وزارة الزراعة ." والشر  
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