
                                                                    

بدعم  -  مشروع دعم سبل المعيشة والمجتمعات الريفية وشبه الحضرية في محافظة نينوى 

 من االتحاد االوربي

 العائدين في محافظة نينوى:دعم المزارعين االتحاد االوربي الفاو " ونظمة " م

 

 

عين المستهدفين من  ربرنامج تشجيع  المزاعين إلنتاج األعالف محليا وحيث تم تمكين المزاضمن 

   للنساء المزارعات  بهدف التخفيف من االعمال الشاقة % و50تحسين انتاجية الحليب بنسية وصلت  

ية  مشروع دعم سبل المعيشة للمزارعين العادين في المناطق الريفأقام خالل حصاد االعالف يدويا 

 2021-4-15يوم الخميس الموافق وشبه الحضرية في محافظة نينوى بتمويل من االتحاد االوربي 

بعشيقة   –الحمدانية  لدعم عشرين جمعية نسائية قروية في نواحي ) عشرين الة حصاد  توزيعل حفال

بحضور  و  ( القوش  –المحلبية    –وانة  –حمام العليل    – حميدات    – النمرود  –مركز الموصل    –تلكيف    –

 .   الزراعيين ين المرشدكذلك ، و المستفيدات النساء عدد كبير من 

إن منظمة الفاو قامت بعد تحرير محافظة  ب ت طوبيا مدير زراعة نينوىمالدكتور دريد حك شاروأ

االرهابية  نينوى بتقديم مشروع كبير ومهم يرصد به النازحين والعائدين الذين تضرروا من العمليات 

ف الخضراء  توزيع البذور والسيما بذور االعال و قيها النباتي والحيواني ، من خالل دعم الزراعة بش 

زرعوها باالعالف الخضراء   تي تسهيل مهمة أصحاب الحقول ال ب  منظمة ال امتواالسمدة ، واليوم ق

.  ة اآللي اتالمقص ليهم عزعت وو تقليدي ال الحصادبعد ان رأت معاناة المستفيدات والمستفيدين خالل   
 

 

 



 

استخدام احدث التقانات الحديثة والمعلومات  اشار إلهمية تمكين المزارعين من منظمة الفاو ممثل 

على زيادة االنتاج وبأقل التكاليف ، فضال على ذلك إقامة مدارس وورش   ساعدديدة التي تالعلمية الج

 .حقلية من أجل نقل تلك المعلومات إليهم بطرق بسيطة وسهلة

. 

  المقصات قام فريق عمل المنظمه ومديرية الزراعه في نينوى بتدريب المستفيدين على استعمال ولقد 

تم نقل المستفيدين الى حقل   بعد الشرح عن كيفية اإلستعمال   و  . في شعبة زراعة بعشيقة الميكانيكيه

المزارع سهيل خديدة سنجو من قرية بحزاني  التابعة لشعبة زراعة بعشيقة ، وتم اعطاء نبذة مختصرة  

دين  قام عدد من المستفيو  Ryegrassراسغاآللي وطريقة تشغيله في حقل الريعن آلية عمل المقص 

لمقص االلي ، وتم توجيههم نحو االخطاء التي قد تحدث من خالل عملهم في راس باغبعملية قص الري

 .اول قص

عد  المستفيدين عن الية عمل المقص اآللي ، وب  عن اسئلة واستفسارات    الزراعيون   وأجاب المرشدون

 ذلك وزعت المقصات عليهم. 

. 

 

زراعة   وانتصار افريم بطرس من الحمدانية / قرقوش: إن توجيهات كوادر منظمة الفاو  زارعهالم 

نينوى لنا منذ زراعة االعالف الخضراء حتى  

قصه من خالل الزيارات الميدانية اعطت لنا  

مردودا اقتصاديا أفضل من السابق. واليوم  

توجت الفاو عملها بتوزيع المقص اآللي  

الذي سيقلل من   ين الزراعيباشراف المرشدين 

الجهد المبذول في القص فضال على ذلك  

سيوفر لنا وقتا نحتاجه لباقي عمليات إنتاج  

الحليب. وأضافت انتصار قائلة: أتقدم بايات  

الشكر واالمتنان لكل من مد يد العون لنا أنا  

منظمة الفاو   وزوجي وعلى رأسهم كوادر

 . وكوادر زراعة نينوى

. 

ة سنجو : قامت منظمة الفاو بتوزيع المقص اآللي على الذين زرعوا االعالف  أما المستفيد سهيل خديد

الخضراء ،وكانت فرحتي وفرحة أبي التوصف اليوم ، ألن منظمة الفاو اختارت حقلنا لكي تتم تجربة  



المقص اآللي وشرح آلية عملها ، وكان عدد كبير من االمستفيدين يجتمعون كي يتعلموا طريقة عمل  

  .ي وتشغيلهالمقص اآلل

وأضاف قائال: نعم اليوم استلمنا المقص اآللي  

كننة في قص العلف  ونحن بصدد استخدام الم

راس " وباقي األعالف الخضراء  غ" الري

قص  الوسيقلل من الجهد المبذول في عملية 

وبهذا تحقق حلمنا بتطوير عملنا الزراعي.  

امتناننا وشكرنا الى منظمة   - أنا وأبي  - نقدم  

مديرية  لى كوادر ، واواالتحاد األوربي  الفاو

 . زراعة نينوى  

 

شكر كل من اإلتحاد األوروبي لتمويل المشروع     ممثل منظمة " الفاو " في العراق الدكتور صالح الحاج حسن

ين وادخال تقنيات  ووزارة الزراعه لكل الجهود والتسهيالت والشراكه التي ساهمت بتحسين اوضاع العائد 

باإلضافة إلى الدعم الذي قدمه  كيولي وفريق عمله   كتور شاذلي د المناسبه وناجحه كما شكر خبير المنظمه 

 . العراق فاو  ىد ل مسؤول كبير  رينيه فيردوين 

 

 

 

 

 

 

 

 


